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Objaśnienia oznaczeń

Oznaczenia specjalne

postać dawka - opakowanie

środek odurzający (N)
z grupy I-N

cena
w aptece

substancja
psychotropowa (P)
substancja
psychotropowa (P)
z grupy II-P
Lek dodatkowo
monitorowany

Uwagi do przepisywania recept

Poziom odpłatności

B

wydawany bezpłatnie
do wysokości limitu
S
wydawany bezpłatnie
dla pacjentów 75+
C
wydawany bezpłatnie
dla kobiet w ciąży
R
odpłatność ryczałtowa
30% odpłatność 30%
50% odpłatność 50%
100% pełna odpłatność lub cena
hurtowa brutto (dla leków
z Programów Lekowych
i Chemioterapii)

Kategoria dostępności

Leki oznaczone symbolem

1. ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego
należy dodatkowo wyrazić słowami.
2. na jednej recepcie można przepisać tylko jeden lek

Rx - wydawany na receptę
Rx-z - wydawany na receptę
do zastrzeżonego stosowania
Rx-w - wydawany na receptę (leki z grupy I-N lub II-P)
Lz - do stosowania w lecznictwie zamkniętym

Wskazania do refundacji

Odnośniki (1) (2)
przy poziomie odpłatności
kierują do odpowiednich
wskazań do refundacji.

W: wskazania

Leki oznaczone jednym z symboli

WP: wskazania pozarejestracyjne

1. ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego
należy dodatkowo wyrazić słowami.
2. na jednej recepcie można przepisać tylko jeden lek
3. tylko na miesięczną kurację
4. jeśli dawka jednorazowa/dobowa przekracza
dawkę maksymalną:
wykrzyknik/słownie/podpis/pieczęć
5. szczegółowy sposób dawkowania

Chemioterapia - leki bezpłatne
w ramach chemioterapii
Program lekowy - leki bezpłatne
w określonych programach
lekowych
ICD-10: C.0.01 - kod złącznika MZ

X - w okienku cenowym,
brak zweryfikowanej informacji
NOWOŚĆ oznaczenie nowego leku na liście MZ
nowość

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie
stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej
ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania
takich czynności.
Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w
ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Chemioterapia
100% 498,96
tAbevmy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 4 ml
B(2)
bezp³.
100% 1995,84
tAbevmy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z
(2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskazany w
leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako leczenie
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych inf. dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika
wzrostu typu 2 (HER2), patrz ChPL. Terapia skojarzona z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem
piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie zosta³
uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni
produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych inf. dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów
z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub
nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR).
Lek w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u
doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u
doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO [Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa]) rakiem jajnika, rakiem
jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka
jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowan¹
liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka
otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u
których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub
leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki
macicy.
Mylan IRE Healthcare
100%

60,10
37,33
B(2)
bezp³.
100% 300,51
tAccofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
Rx-z R(1)
8,37
- 5 amp.-strzyk.
B(2)
bezp³.
100% 235,92
tAccofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
Rx-z (1)
- 7 amp.-strzyk.
R
11,29
100% 96,16
tAccofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
Rx-z R(1) 60,93
- 1 amp.-strzyk.
B(2)
bezp³.
100% 480,82
tAccofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
Rx-z R(1) 14,37
- 5 amp.-strzyk.
B(2)
bezp³.
100% 381,47
tAccofil: inj./inf. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
Rx-z
- 7 amp.-strzyk.
R(1)
20,14
Filgrastim (1) W: Preparat jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia czêstoœci wystêpowania neutropenii z gor¹czk¹ u pacjentów
otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu z³oœliwego (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej i zespo³ów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko przed³u¿onej ciê¿kiej neutropenii. Bezpieczeñstwo stosowania i skutecznoœæ produktu leczniczego s¹ podobne u doros³ych i dzieci otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi. Preparat jest wskazany do stosowania w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. PBPC). U
dzieci lub doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ wrodzon¹, cykliczn¹ lub idiopatyczn¹ neutropeni¹ z bezwzglêdn¹ liczb¹ neutrofili (ANC) £0,5 x 109/l oraz ciê¿kimi lub nawracaj¹cymi zaka¿eniami w wywiadzie, d³ugotrwa³e podawanie produktu leczniczego
jest wskazane w celu zwiêkszenia liczby neutrofili i zmniejszenia czêstoœci i czasu
trwania objawów zwi¹zanych z zaka¿eniem. Preparat jest wskazany w leczeniu
przewlek³ej neutropenii (ANC £1,0 x 109l) u pacjentów z zaawansowanym zaka¿eniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zaka¿eñ bakteryjnych, gdy nie mo¿na zastosowaæ innych metod leczenia neutropenii. WP: Gor¹czka neutropeniczna
(zaka¿enie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL;
anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w
ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL (2) Chemioterapia ICD-10: C.0.06.
Accord Healthcare

tAccofil: inj./inf. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
- 1 amp.-strzyk.

Rx-z R(1)

100% 38,56
B(1)
bezp³.
100% 11,48
Lz (1)
B
bezp³.
Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.20.
W: Produkt jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych typów nowotworów: ostra bia³aczka limfoblastyczna, ostra bia³aczka szpikowa, bia³aczki przewlek³e, ziarnica z³oœliwa, ch³oniaki nieziarnicze, szpiczak mnogi, miêsaki koœci i tkanek miêkkich,
miêsak Ewinga, neuroblastoma, miêsak pr¹¿kowanokomórkowy, guz Wilmsa, rak
piersi, równie¿ jako sk³adnik leczenia uzupe³niaj¹cego u kobiet po resekcji nowotworu piersi z zajêciem wêz³ów pachowych, rak trzonu macicy, rak jajnika, nienasieniakowy nowotwór j¹dra, rak gruczo³u krokowego, rak pêcherza moczowego, rak
p³uca, rak ¿o³¹dka, pierwotny rak w¹trobowokomórkowy, nowotwory g³owy i szyi,
rak gruczo³u tarczowego.
Pfizer

Adriblastina® PFS: inj. do¿. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 fiol. 25 ml u
Adriblastina® PFS: inj. do¿. [roztw.] 2 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml u

Lz

100% 290,30
B(1)
bezp³.
Palonosetron + Netupitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.16./C.0.16.b.
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych w: zapobieganiu ostrym i
opóŸnionym nudnoœciom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej zawieraj¹cej cisplatynê o silnym dzia³aniu wymiotnym; zapobieganiu ostrym i

tAkynzeo: kaps. twarde 300 mg+ 0,5 mg - 1 szt. u

Rx

Abevm

1

opóŸnionym nudnoœciom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworo- stn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z nastêpuj¹cych
ANGELINI czynników: wiek powy¿ej 60 lat, lub liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l, lub ciê¿kie zdawej o umiarkowanym dzia³aniu wymiotnym.
rzenia zakrzepowo-krwotoczne w wywiadzie.
Bluefish Pharma
100%
8,84
Lz (1)
Alexan®: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³. Anagrelide Glenmark: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. Rx-z 100% 430,92
u
B(1)
bezp³.
100% 44,23
Lz (1)
Alexan®: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia zwiêkszo100% 88,45 nej liczby p³ytek krwi u pacjentów zagro¿onych z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS),
Lz (1)
Alexan®: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³. którzy nie toleruj¹ bie¿¹cego leczenia lub, u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi
nie zmniejsza siê do zadawalaj¹cych wartoœci podczas stosowania bie¿¹cego le100% 176,90 czenia. Pacjent zagro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta z
Lz (1)
Alexan®: inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
B
bezp³. nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej
z nastêpuj¹cych czynników: wiek powy¿ej 60 lat lub; liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l
Lz 100%
Alexan®: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 10 fiol. 5 ml u
- lub; przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Glenmark
Cytarabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.14.
W: Cytarabina mo¿e byæ stosowana zarówno w monoterapii jak i w skojarzeniu z in- Anagrelide Ranbaxy: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. Rx-z 100% 453,60
nymi chemioterapeutykami w leczeniu pocz¹tkowym oraz podtrzymuj¹cym: ostrych u
B(1)
bezp³.
bia³aczek szpikowych, ostrych bia³aczek limfoblastycznych, nacieków bia³aczkow- Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
ych w oœrodkowym uk³adzie nerwowym, z³oœliwych ch³oniaków nieziarniczych
W:
Lek
jest
wskazany
do
stosowania
w
celu
zmniejszenia
zwiêkszonej
liczby
p³ytek
(Non-Hodgkin’s lymphoma), Leczenie du¿ymi dawkami: opornych na leczenie ch³oniaków nieziarniczych (Non-Hodgkin’s lymphoma), opornych na leczenie ostrych krwi u pacjentów zagro¿onych nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS), którzy nie toleruj¹
bia³aczek szpikowych, opornych na leczenie ostrych bia³aczek limfoblastycznych, dotychczasowego leczenia lub, u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie zmniejEbewe Pharma GmbH sza siê do zadowalaj¹cych wartoœci podczas dotychczasowego leczenia. Pacjent
prze³omu blastycznego w przewlek³ej bia³aczce szpikowej.
zagro¿ony nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta nadp³ytkowoœci¹ sa100% 113,40 moistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z nastêpuj¹cych
czynników: wiek powy¿ej 60 lat, liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l lub przebyte zdarze(1)
®
Rx
B
bezp³.
Alkeran : tabl. powl. 2 mg - 25 szt.
nia zakrzepowo-krwotoczne.
Ranbaxy
B(2)
bezp³.
100% 509,17
Melphalan (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.39.
Anagrelide Stada: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. u Rx-z B(1)
bezp³.
W: Preparat wskazany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego.
Aspen Pharma Trading Limited Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W:
Produkt
jest
wskazany
w
celu
zmniejszenia
zwiêkszonej
liczby
p³ytek
krwi
u za100% 521,64
gro¿onych pacjentów z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹, którzy nie toleruj¹ bie¿¹cego
tAlymsys: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z B(1) bezp³. leczenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie zmniejsza siê do zadowala- 1 fiol. 4 ml
B(2)
bezp³. j¹cych wartoœci podczas stosowania bie¿¹cego leczenia. Pacjent zagro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla
100% 2086,56 siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z poni¿szych czynników: wiek powytAlymsys: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 16 ml
B(2)
bezp³. ¿ej 60 lat lub liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l lub przebyte zdarzenia zakrzepoSTADA Poland Sp. z o.o.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci wo-krwotoczne.
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
100% 578,34
Anagrelide
Vipharm:
kaps.
twarde
0,5
mg
100
szt.
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
Rx-z (1)
B
bezp³.
W: Produkt w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskaza- u
ny w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami.
100% 1156,68
Terapia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana Anagrelide Vipharm: kaps. twarde 1 mg - 100 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³.
jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W
celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego nask- Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
órkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktem z kapec- W: Anagrelid jest wskazany do obni¿ania zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u pacjentów
ytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS), którzy nie toleruj¹ wczeœniej stosowanego lerozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub an- czenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie obni¿y³a siê do zadowalaj¹cej
tracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub wartoœci podczas wczeœniej stosowanego leczenia. Zagro¿enie pacjenta nadp³ytkoantracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie po- woœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej nastêpuwinni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dal- j¹cych czynników: wiek powy¿ej 60 lat, lub liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l, lub
szych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2, patrz ChPL. Produkt w przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Vipharm
skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczen100% 88,45
iu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z
przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii in- Aprepitant Accord: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
Rx B(1) bezp³.
nej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Produkt w skojarzeniu z erloty- - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)
R(2)
3,20
nibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niep³askona- Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wyb³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w ge- mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowanie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Produkt w skojarzeniu z niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione wyinterferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjen- mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowatów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt w skojarzeniu z karbo- niem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
platyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ chepacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzy- mioterapi¹ o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
narodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i wieku od 12 lat. Produkt leczniczy stosuje siê w leczeniu skojarzonym.
Accord Healthcare
pierwotnym rakiem otrzewnej. Produkt w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹
lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych
100% 85,62
pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka Aprepitant Mylan: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
Rx B(1) bezp³.
jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewa- - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)
cyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla
R(2)
20,78
VEGF. Produkt w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksoru- Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wybicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na
mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowazwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy
niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione wyotrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³a- mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub niem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojar- W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ chezeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek mioterapi¹ o wysokimi umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku od 12 lat. Produkt stosuje siê w leczeniu skojarzonym. Mylan Ireland Limited
z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
MABXIENCE RESEARCH SL.

Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u zagro¿onych pacjentów z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS),
którzy nie toleruj¹ bie¿¹cego leczenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie
zmniejsza siê do zadawalaj¹cych wartoœci podczas stosowania bie¿¹cego leczenia.
Pacjent zagro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹: zagro¿enie pacjenta z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z
nastêpuj¹cych czynników: wiek powy¿ej 60 lat, liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l lub
przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.
Aurovitas

100%

96,39
bezp³.
31,55
Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaniem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ chemioterapi¹ o du¿ym i umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku od 12 lat. Produkt leczniczy o mocy 125 mg i mocy 80 mg stosuje siê jako element leczenia skojarzonego.
Sandoz GmbH

Aprepitant Sandoz: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
Anagrelid Aurovitas: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. Rx-z 100% 430,92 - 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)
u
B(1)
bezp³.

Rx B(1)
R(2)

100% 567,00
100% 62,37
Aprepitant Stada: kaps. twarde 125 mg + 80 mg
Rx B(1) bezp³.
bezp³.
- 3 szt. (1 kaps. 125 mg+ 2 kaps. 80 mg)
100% 1134,00
R(2)
3,20
Anagrelide Accord: kaps. twarde 1 mg - 100 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³. Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wymioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowaAnagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka WP: Wczesne lub opóŸnione wyW: Anagrelid jest wskazany do obni¿ania zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u zagro¿onych pacjentów z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS), którzy nie toleruj¹ wczeœniej mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowastosowanego leczenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie obni¿y³a siê niem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
do zadawalaj¹cych wartoœci podczas wczeœniej stosowanego leczenia. Pacjent za- W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ chegro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta z nadp³ytkowoœci¹ sa- mioterapi¹ o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u osób doros³ych i m³odmoistn¹ okreœla siê na podstawie obecnoœci jednego lub wiêcej z nastêpuj¹cych zie¿y w wieku od 12 lat. Dawkê 125 mg/80 mg podaje siê jako sk³adnik leczenia
STADA Poland Sp. z o.o.
czynników: wiek powy¿ej 60 lat, lub; liczba p³ytek krwi >1000 x 109/l, lub; przebyte skojarzonego.

Anagrelide Accord: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt. u Rx-z B(1)

zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.

Anagrelide Bluefish: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt.
u

Accord Healthcare

Aranesp®: inj. [roztw.] 10 µg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z 100%

100% 374,22 Aranesp®: inj. [roztw.] 20 µg/0,5 ml
Rx-z (1)
B
bezp³. - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W: Produkt jest wskazany w celu zmniejszenia zwiêkszonej liczby p³ytek krwi u zagro¿onych pacjentów z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ (NS), którzy nie toleruj¹ bie¿¹cego leczenia lub u których zwiêkszona liczba p³ytek krwi nie zmniejsza siê do
zadawalaj¹cych wartoœci podczas stosowania bie¿¹cego leczenia. Pacjent zagro¿ony z nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Zagro¿enie pacjenta z nadp³ytkowoœci¹ samoi-

Aranesp®: inj. [roztw.] 30 µg/0,3 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,3 ml
Aranesp®: inj. [roztw.] 40 µg/0,4 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,4 ml

95,85
100% 142,88
(1)
B
bezp³.
100% 214,33
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 285,77
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

2

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Arane

100% 357,21
B(1)
bezp³.
100% 428,65
Aranesp®: inj. [roztw.] 60 µg/0,6 ml
Rx-z (1)
- 1 amp.-strzyk. 0,3 ml
B
bezp³.
100% 2909,73
®
Rx-z (2)
Aranesp : inj. [roztw.] 500 µg/ml - 1 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
100% 2909,73
Aranesp®: inj. [roztw.] 500 µg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,1 ml Rx-z (2)
B
bezp³.
Darbepoetin alfa (1) Program lekowy: leczenie niedokrwistoœci w przebiegu przewlek³ej niewydolnoœci nerek (2) Chemioterapia ICD-10: C.0.03.
W: Leczenie objawowej niedokrwistoœci zwi¹zanej z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek u osób doros³ych i dzieci. Leczenie objawowej niedokrwistoœci u doros³ych pacjentów otrzymuj¹cych chemioterapiê z powodu choroby nowotworowej (z
wyj¹tkiem nowotworów z³oœliwych pochodzenia szpikowego).
Amgen

Aranesp®: inj. [roztw.] 50 µg/0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Arsenic trioxide Accord: inf./inj. [konc. do przyg.
roztw.] 1 mg/ml - 10 fiol.

Rx-z

Rx-z

Accord Healthcare

100%

36,17
bezp³.
10,00
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09. (2) Nowotwory
z³oœliwe
W: Doroœli. Zapobieganie i leczenie nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ i radioterapi¹ nowotworów. Zapobieganie i leczenie nudnoœci oraz wymiotów
w okresie pooperacyjnym. Dzieci i m³odzie¿. Zapobieganie i leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ nowotworów u dzieci w wieku od 6 m-cy. Nie
przeprowadzono badañ dotycz¹cych stosowania ondansetronu doustnie w zapobieganiu i leczeniu pooperacyjnych nudnoœci i wymiotów; zaleca siê stosowanie w
Egis
tym wskazaniu ondansetronu w powolnym wstrzykniêciu do¿ylnym.

Rx B(1)
R(2)

tAtriance: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
tAtriance: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 6 fiol. 50 ml

100% 1134,00
B(1)
bezp³.
Rx-z 100%
X

Rx-z

Nelarabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.73.
W: Nelarabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ T-komórkow¹ (TALL) i ch³oniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których
nie by³o reakcji na leczenie lub wyst¹pi³a wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii. Ze wzglêdu na niewielk¹ populacjê pacjentów z tymi
schorzeniami informacje dotycz¹ce stosowania w tych wskazaniach oparte s¹ na
ograniczonych danych.
Novartis Europharm Limited
100% 1230,39
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 4921,56
Avastin®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 400 mg/16 ml
Rx-z
- 1 fiol. 16 ml
B(2)
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Bewacyzumab w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest
wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako
leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania
dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Terapia skojarzona z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym
rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny,
nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny
w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Bewacyzumab w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym
stopniu p³askonab³onkowa. Produkt w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym (w stadium
IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajnika, rakiem jajowodu i
pierwotnym rakiem otrzewnej. Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na
receptor dla VEGF. Bewacyzumab w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub
pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub
pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy
chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Bewacyzumab, w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ
leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym
rakiem szyjki macicy.
Roche Registration

Avastin®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/4 ml
- 1 fiol. 4 ml

Azacitidine Accord: inj. [prosz. do przyg. zaw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u

Rx-z B(1)

Rx-z

100% 564,73
B(1)
bezp³.

Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Produkt leczniczy wskazany do leczenia pacjentów doros³ych, niekwalifikuj¹cych siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. haematopoietic stem cell transplantation, HSCT), z: zespo³ami mielodysplastycznymi
(ang. myelodysplastic syndromes, MDS) o poœrednim-2 i wysokim ryzyku, zgodnie z
Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. International Prognostic Scoring System, IPSS)-przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang.chronic myelomonocytic leukaemia, CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez choroby
mieloproliferacyjnej,-ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. acute myeloid leukaemia,
AML) z 20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO), AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹
WHO.
Accord Healthcare

Rx-z

100% 564,73
Bicalutamide Accord: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³.

Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia niekwalifikuj¹cych siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT), doros³ych pacjentów z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i du¿ym
ryzyku, zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang.
IPSS), przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z 10-29% blastów w
szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z
20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
Mylan IRE Healthcare

Bicalutamide Accord: tabl. powl. 50 mg - 84 szt.

100%
B(1)
Rx 100%

Rx

19,28
bezp³.
X

Bicalutamide (1) Chemioterapia ICD-10: C.2.
W: Leczenie zaawansowanego raka gruczo³u krokowego w po³¹czeniu z terapi¹
analogiem hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (LHRH) lub kastracj¹ chirurgiczn¹.
Accord Healthcare
100% 53,87
B(1)
bezp³.
100% 154,22
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Binabic: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
Binabic: tabl. powl. 150 mg - 28 szt.

100% 544,32
B(1)
bezp³. Bicalutamide (1) Chemioterapia ICD-10: C.2.
W: Dawka 50 mg. Preparat wskazany jest w leczeniu zaawansowanego raka gru100% 816,48 czo³u krokowego w po³¹czeniu z analogami LHRH lub kastracj¹ chirurgiczn¹. DawRx-z (1)
B
bezp³. ka 150 mg. Preparat jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka
gruczo³u krokowego w monoterapii lub jako leczenie uzupe³niaj¹ce po ca³kowitym
Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia niekwalifikuj¹cych siê do prze- usuniêciu gruczo³u krokowego lub po radioterapii u pacjentów z du¿ym ryzykiem
Vipharm
szczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT), doros³ych pa- progresji choroby.
cjentów z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i du¿ym
100% 170,10
Rx-z (1)
ryzyku, zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. Binocrit: inj. [roztw.] 1000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³.
IPSS), przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z 10-29% blastów w
szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z
100% 340,20
Rx-z
Binocrit:
inj.
[roztw.]
2000
j.m.
6
amp.-strzyk.
1
ml
20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO, AML z >30%
B(1)
bezp³.
blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
Pharmascience International Limited
100% 510,30
Rx-z (1)
100% 542,05 Binocrit: inj. [roztw.] 3000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,3 ml
Azacitidine Sandoz: inj. [prosz. do przyg. zaw.]
B
Rx-z (1)
bezp³.
100 mg - 1 fiol. u
B
bezp³.
100% 680,40
Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
Binocrit: inj. [roztw.] 4000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów, którzy nie
kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang.
100% 680,40
Rx-z
Binocrit:
inj.
[roztw.]
5000
j.m.
6
amp.-strzyk.
0,5
ml
HSCT), z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i wysokim
B(2)
bezp³.
ryzyku, zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang.
IPSS), przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. chronic myelomonocytic leu- Epoetin alfa (1) Program lekowy: leczenie niedokrwistoœci w przebiegu przewlekaemia, CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ k³ej niewydolnoœci nerek (2) Chemioterapia ICD-10: C.0.04.
bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z 20-30% blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z W: Leczenie niedokrwistoœci objawowej zwi¹zanej z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ neklasyfikacj¹ WHO). AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO. rek u doros³ych i pacjentów pediatrycznych w wieku od 1 roku do 18 lat poddawanySandoz GmbH ch hemodializie oraz pacjentów doros³ych poddawanych dializie otrzewnowej, u
doros³ych z niewydolnoœci¹ nerek, która nie wymaga jeszcze leczenia dializ¹, w le100% 430,92 czeniu ciê¿kiej niedokrwistoœci pochodzenia nerkowego, której towarzysz¹ objawy
Azacitidine STADA: inj. [prosz. do sporz. zaw.]
Rx-z (1)
25 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u
B
bezp³. kliniczne. Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych otrzymuj¹cych chemioterapiê z powodu guzów litych, ch³oniaka z³oœliwego lub szpiczaka mnogiego oraz
Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
pacjentów, u których przetoczenie krwi mo¿e byæ konieczne ze wzglêdu na stan ogW: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów, niekwalifiku- ólny (np.stan uk³adu kr¹¿enia, niedokrwistoœæ na pocz¹tku chemioterapii), w leczenj¹cych siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT) iu niedokrwistoœci i w celu zmniejszenia iloœci przetoczeñ krwi. Jest wskazany do
z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i wysokim ryzyku, stosowania u doros³ych zakwalifikowanych do programu przetoczeñ w celu uzyskazgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. IPSS), nia wiêkszej iloœci krwi autologicznej. Leczenie nale¿y stosowaæ jedynie u pacjenprzewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z 10-29% blastów w szpiku, tów z umiarkowan¹ niedokrwistoœci¹ (zakres stê¿enia hemoglobiny [Hb] od 10 do
bez choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z 20-30% 13 g/dl [od 6,2do 8,1 mmol/l], bez niedoboru ¿elaza), kiedy procedury oszczêdzablastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej Organizacji Zdro- j¹ce krew s¹ niedostêpne lub niewystarczaj¹ce i kiedy planowy du¿y zabieg chirurgwia (WHO), AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
Stada Arzneimittel iczny wymaga znacznej objêtoœci krwi (nie mniej ni¿ 4 jednostki krwi dla kobiet i nie
mniej ni¿ 5 jednostek dla mê¿czyzn). Jest wskazany do stosowania u doros³ych bez
Bendamustine Accord: inf. [prosz. do przyg. konc.] Rx 100% 1644,30 niedoboru ¿elaza przed du¿ymi operacjami ortopedycznymi w trybie planowym, z
2,5 mg/ml - 5 fiol. 100 mg u
B(1)
bezp³. du¿ym ryzykiem powik³añ po przetoczeniu krwi, w celu zmniejszenia nara¿enia na
przetoczenia krwi allogenicznej. Zastosowanie leku nale¿y ograniczyæ do chorych z
Bendamustine Accord: inf. [prosz. do przyg. konc.] Rx 100% 411,08 umiarkowan¹ niedokrwistoœci¹ (np.zakres stê¿enia hemoglobiny od 10 do 13 g/dl
(1)
2,5 mg/ml - 5 fiol. 25 mg u
B
bezp³. lub od 6,2 do 8,1 mmol/l), gdy brak mo¿liwoœci dokonania przetoczenia krwi autologicznej oraz przy przewidywanej umiarkowanej utracie krwi (od 900 do 1800 ml).
Bendamustine hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.67.
Jest wskazany w leczeniu niedokrwistoœci objawowej (stê¿enie hemoglobiny £ 10
W: Leczenie pierwszego rzutu przewlek³ej bia³aczki limfocytowej (stadium choroby g/dl) u doros³ych z pierwotnymi zespo³ami mielodysplastycznymi (myelodysplastic
B lub C wg klasyfikacji Bineta) u chorych, u których nie jest zalecane stosowanie syndromes -MDS) o niskim lub poœrednim -1 ryzyku, u których zawartoœæ erytroposchematów chemioterapii zawieraj¹cych fludarabinê. Ch³oniaki nieziarnicze o po- etyny w surowicy jest niska (< 200 mj./m.
Sandoz GmbH
wolnym przebiegu: w monoterapii u chorych z progresj¹ w trakcie lub przed up³y100% 518,01
wem 6 m-cy od zakoñczenia leczenia rytuksymabem lub schematami
®
Lz
zawieraj¹cymi rytuksymab. Szpiczak mnogi (stadium II z progresja lub stadium III Biodribin : inf. do¿. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B(1)
bezp³.
wg klasyfikacji Durie-Salmona): leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z prednizonem, u chorych powy¿ej 65 r¿., nie kwalifikuj¹cych siê do zabiegu autologicznego Cladribine (1) Chemioterapia ICD-10: C.12.
W:
Bia³aczka
w³ochatokomórkowa
w
ka¿dym
stadium
choroby.
Przewlek³a
bia³aczprzeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecnoœæ istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemo¿liwia leczenie schematami zawiera- ka limfatyczna i ch³oniaki nieziarnicze o ma³ym stopniu z³oœliwoœci w przypadkach
j¹cymi talidomid lub bortezomib.
Accord Healthcare pierwotnie lub wtórnie opornych na leczenie innymi cytostatykami.

Azacitidine Pharmascience: inj. [prosz. do przyg.
zaw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u
Azacitidine Pharmascience: inj. [prosz. do przyg.
100% 7597,80 zaw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 150 mg u

B(1)
bezp³.
Arsenic trioxide (1) Chemioterapia ICD-10: C.65.a.; C.65.b.; C.65.c.
W: Trójtlenek arsenu jest wskazany do indukcji remisji i konsolidacji u doros³ych pacjentów z: nowo zdiagnozowan¹ ostr¹ bia³aczk¹ promielocytow¹ (ang. APL) z niskim lub poœrednim ryzykiem (liczba bia³ych krwinek £10x103/ml) jednoczeœnie z
kwasem all-trans-retynowym (ang. ATRA); nawracaj¹c¹/oporn¹ na leczenie ostr¹
bia³aczk¹ promielocytow¹ (APL) (Wczeœniejsze leczenie powinno obejmowaæ stosowanie retynoidu i chemioterapii), charakteryzuj¹c¹ siê translokacj¹ t (15; 17) i/lub
obecnoœci¹ genu PML/RAR- a. Nie badano wspó³czynnika odpowiedzi innych podtypów ostrych bia³aczek pochodzenia szpikowego na trójtlenek arsenu.

Atossa®: tabl. 8 mg - 10 szt.

Azacitidine Mylan: inj. [prosz. do przyg. zaw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 100 mg u

Rx-z

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Bendamustine Glenmark: inf. [prosz. do przyg. konc. Rx 100% 2608,20
100% 102,06
Bleomedac: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 5 fiol. 100 mg u
Lz (1)
B(1)
bezp³. 15000 j.m./fiolkê - 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
100%
652,05 Bleomycin sulphate (1) Chemioterapia ICD-10: C.3.
Bendamustine Glenmark: inf. [prosz. do przyg. konc. Rx
(1)
do przyg. roztw.] 2,5 mg/ml - 5 fiol. 25 mg u
B
bezp³. W: Bleomycyna prawie zawsze podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytosBendamustine hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.67.
W: Leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Bineta), u których chemioterapia skojarzona z
fludarabin¹ nie jest zalecana. Monoterapia u pacjentów z ch³oniakami nieziarniczymi o powolnym przebiegu, u których progresja choroby nast¹pi³a w trakcie lub przed
up³ywem 6 m-cy od zakoñczenia leczenia rytuksymabem lub schematem zawieraj¹cym rytuksymab. Leczenie pierwszego rzutu szpiczaka mnogiego (stadium II z
progresj¹ lub stadium III wg klasyfikacji Durie-Salmona) w skojarzeniu z prednizonem u pacjentów powy¿ej 65 lat, którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych oraz którzy w momencie rozpoznania
maj¹ objawy istotnej klinicznie neuropatii, uniemo¿liwiaj¹cej zastosowanie leczenia
Glenmark
talidomidem lub bortezomibem.

tatycznymi i/lub radioterapi¹. Bleomycyna przeznaczona jest do leczenia raka p³askonab³onkowego (SCC) g³owy i szyi, zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych oraz
szyjki macicy. Choroby Hodgkina. Ch³oniaków nieziarniczych o œredniej i wysokiej
z³oœliwoœci u doros³ych. Raka j¹dra (nasieniakowatego i nienasieniakowatego). Wysiêku w jamie op³ucnej pochodzenia nowotworowego drog¹ doop³ucnow¹. medac

Bortezomib Accord: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1 mg Rx-z 100% 226,80
- 1 fiol. 6 ml u
B(1)
bezp³.
Bortezomib Accord: inj. [prosz. do przyg. roztw.]
3,5 mg - 1 fiol. u

Rx-z

100% 680,40
B(1)
bezp³.

Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹
100% 879,98
liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progreB(1)
bezp³. sj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program
100% 220,00 leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikuj¹ siê do niego. Produkt leczniczy
Rx (1)
B
bezp³. w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
Bendamustine hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.67.
W: Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Bine- chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem heta) - leczenie pierwszego rzutu u chorych, u których nie jest zalecane stosowanie matopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z dekschematów chemioterapii zawieraj¹cych fludarabinê. Ch³oniaki nieziarnicze o po- sametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji
wolnym przebiegu - w monoterapii u chorych z progresj¹ w trakcie lub przed up³y- leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy
wem 6 m-cy od zakoñczenia leczenia rytuksymabem lub schematami kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przezawieraj¹cymi rytuksymab. Szpiczak mnogi (stadium II z progresj¹ lub stadium III szczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w
wg klasyfikacji Durie-Salmona) - leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z predniz- skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem
onem, u chorych w wieku powy¿ej 65 lat, nie kwalifikuj¹cych siê do zabiegu autologi- wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakcznego przeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecnoœæ iem z komórek p³aszcza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetyAccord Healthcare
istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemo¿liwia leczenie schemata- cznych komórek macierzystych.
Zentiva
mi zawieraj¹cymi talidomid lub bortezomib.
100% 316,39

Bendamustine Zentiva: inf. [prosz. do przyg. konc.]
2,5 mg/ml - 5 fiol. 100 mg u
Bendamustine Zentiva: inf. [prosz. do przyg. konc.]
2,5 mg/ml - 5 fiol. 25 mg u

tBesremi: inj. [roztw. we wstrzyk.] 250 µg/0,5 ml
- 1 wstrzyk. 0,5 ml u NOWOŒÆ

Rx

Bortezomib Adamed: inj. [prosz. do przyg. roztw.]

Rx-z

100% 7154,13 1 mg - 1 fiol. u
B(1)
bezp³. Bortezomib Adamed: inj. [prosz. do przyg. roztw.]

Ropeginterferone alfa-2b (1) Chemioterapia ICD-10: C.85.
2,5 mg - 1 fiol. u
W: Produkt jest wskazany do stosowania w postaci monoterapii u doros³ych w leczeniu czerwienicy prawdziwej bez objawowej splenomegalii. Orphan Pharmaceuticals Bortezomib Adamed: inj. [prosz. do przyg. roztw.]

3 ,5 mg - 1 fiol. u

Lz

B(1)
bezp³.
100% 654,89
B(1)
bezp³.
100% 1071,63
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹
liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progre-

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
sj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program
leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikuj¹ siê do niego. Produkt leczniczy
w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji
leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy
kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w
skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem
wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakiem z komórek p³aszcza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
Adamed

Bortezomib Aurovitas: inj. [prosz. do sporz. rzotw.]
3,5 mg - 1 fiol. 3,5 mg u

Rx-z

100% 222,03
B(1)
bezp³.

3

Borte

pacjentów z ma³¹ liczb¹ CD4 (<200 limfocytów CD4/mm3) ze znacznym zajêciem
b³on œluzowych, skóry lub narz¹dów wewnêtrznych. Preparat mo¿e byæ stosowany
u pacjentów z AIDS-KS w chemioterapii pierwszego lub drugiego rzutu, gdy pomimo
wczeœniej stosowanej terapii skojarzonej z³o¿onej z co najmniej dwóch spoœród nastêpuj¹cych leków: alkaloidów barwinka, bleomycyny i standardowej postaci farmaceutycznej doksorubicyny (lub innej antracykliny) obserwowano postêp choroby lub
brak tolerancji.
Janssen-Cilag

Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u

Rx 100%

X

Carboplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.6.
W: Zaawansowany rak jajnika pochodzenia nab³onkowego, zarówno jako lek pierwszego rzutu, jak i w przypadku, gdy inne leki okaza³y siê nieskuteczne. Drobnokomórkowy rak p³uc.
Ebewe Pharma GmbH

100% 170,10 Carboplatin Pfizer: inj. [roztw.] 50 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml Lz 100% 26,08
u
B(1)
bezp³.
B(1)
bezp³.
100% 44,00
Carboplatin Pfizer: inj. [roztw.] 150 mg/15 ml
inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml Rx
Lz
100%
X - 1 fiol. 15 ml u
B(1)
bezp³.
100% 107,16
inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml Rx
Carboplatin
Pfizer:
inj.
[roztw.]
450
mg/45
ml
100%
X
Lz
(1)
- 1 fiol. 45 ml u
B
bezp³.
inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml Rx
100%
X Carboplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.6.
W: Zaawansowany rak jajnika (w tym leczenie drugiego rzutu u pacjentek, które wcinj./inf. [roztw.] 10 mg/ml Rx 100% 85,05 zeœniej otrzymywa³y schematy leczenia zawieraj¹ce cisplatynê). Drobnokomórkowy
rak p³uca.
Pfizer
B(1)
bezp³.
Cisplatin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml Rx-z 100% 9,48
inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml Rx
100%
X - 1 fiol. 10 ml u
B(1)
bezp³.
Calcium folinate (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.02.
Cisplatin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml Rx-z 100% 44,23
W: Folinian wapnia wskazany jest: w celu zmniejszenia toksycznoœci i neutrali- - 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³.
zowania dzia³ania antagonistów kwasu foliowego (takich jak metotreksat) w te100% 74,84
rapii cytotoksycznej oraz w przypadku przedawkowania u doros³ych i dzieci. W Cisplatin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml
Rx-z (1)
przypadku terapii cytotoksycznej procedura ta jest zwykle okreœlana jako “lecze- - 1 fiol. 100 ml u
B
bezp³.
nie ochronne folinianem wapnia”; jednoczeœnie z 5-fluorouracylem w terapii cytotoksycznej.
Sandoz GmbH Cisplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.11.
W: Chemioterapia skojarzona nowotworów z³oœliwych jajnika i j¹dra. Chemioterapia
100% 78,25 nowotworów z³oœliwych szyjki macicy, zaawansowanego raka pêcherza moczoweCapecitabine Accord: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u Rx-z B(1)
Ebewe Pharma GmbH
bezp³. go, p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, raka p³uca.

Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 100 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 10 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 20 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 35 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 50 ml
Calcium folinate Sandoz:
- 1 fiol. 5 ml

inj./inf. [roztw.] 10 mg/ml

Rx

Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
W: Lek jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progresj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program
leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych
komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikuj¹ siê do niego. Lek w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem
hematopoetycznych komórek macierzystych. Lek w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia
doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy
kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z
przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Lek w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakiem
100% 156,49
z 2 komórek p³aszcza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopo- Capecitabine Accord: tabl. powl. 300 mg - 60 szt. u Rx-z B(1)
bezp³.
etycznych komórek macierzystych.
Aurovitas
100% 453,60
Rx-z
Bortezomib Fresenius Kabi: inj. [prosz. do przyg. Rx-z 100% 130,41 Capecitabine Accord: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. u
B(1)
bezp³.
roztw.] 1 mg - 1 fiol. prosz. u
B(1)
bezp³.
Capecitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.5.a.; C.5.b.; C.5.c.
Bortezomib Fresenius Kabi: inj. [prosz. do przyg. Rx-z 100% 170,10 W: Leczenie uzupe³niaj¹ce po operacji raka okrê¿nicy w stadium III (stadium C wg
roztw.] 2,5 mg - 1 fiol. prosz. u
B(1)
bezp³. Dukesa). Leczenie chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami. Leczenie pierwszego rzutu u chorych na zaawansowanego raka ¿o³¹dka w skojarzeniu ze
Bortezomib Fresenius Kabi: inj. [prosz. do przyg. Rx-z 100% 206,39 schematami zawieraj¹cymi pochodne platyny. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
roztw.] 3,5 mg - 1 fiol. prosz. u
B(1)
bezp³. docetakselem wskazany jest w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym
rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia cytotoksyBortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
W: Bortezomib jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹ liposo- cznego. Przebyte leczenie cytotoksyczne powinno zawieraæ antracykliny. Produkt
maln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progresj¹ szpi- leczniczy jest równie¿ wskazany w monoterapii pacjentek z miejscowo zaawansoczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program wanym lub rozsianym rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia taksanami i scheleczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych ko- matami zawieraj¹cymi antracykliny lub u pacjentek, u których dalsze leczenie
Accord Healthcare
mórek macierzystych lub u pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do niego. Bortezo- antracyklinami jest przeciwwskazane.
mib w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych Capecitabine Glenmark: tabl. powl. 150 mg - 60 szt.
100% 67,19
Rx (1)
pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê u
B
bezp³.
do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem
hematopoetycznych komórek macierzystych. Bortezomib w skojarzeniu z deksam- Capecitabine Glenmark: tabl. powl. 500 mg - 120 szt.
100% 447,93
Rx
etazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia u
B(1)
bezp³.
doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczep- Capecitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.5.a.; C.5.b.; C.5.c.
ieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Bortezomib w skojarzeniu z W: Leczenie uzupe³niaj¹ce po operacji raka okrê¿nicy w stadium III (stadium C wg
rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem wskazany jest w le- Dukesa). Leczenie chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami. Leczeczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakiem z komórek p³asz- nie pierwszego rzutu u chorych na zaawansowanego raka ¿o³¹dka w skojarzeniu ze
cza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetycznych komórek schematami zawieraj¹cymi pochodne platyny. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
macierzystych.
Fresenius Kabi docetakselem wskazany jest w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym
rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia cytotoksyBortezomib Glenmark: inj. [prosz. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 181,44 cznego. Przebyte leczenie cytotoksyczne powinno zawieraæ antracykliny. Produkt
1 mg - 1 fiol. u
B(1)
bezp³. leczniczy jest równie¿ wskazany w monoterapii pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia taksanami i scheBortezomib Glenmark: inj. [prosz. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 635,04 matami zawieraj¹cymi antracykliny lub u pacjentek, u których dalsze leczenie
3,5 mg - 1 fiol. u
B(1)
Glenmark
bezp³. antracyklinami jest przeciwwskazane.
Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
100% 19,16
Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Lz (1)
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹ - 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³.
liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem w leczeniu doros³ych pacjentów z
progresj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
100% 41,96
Lz
program leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycz- - 1 fiol. 15 ml u
B(1)
bezp³.
nych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikuj¹ siê do niego. Produkt
100% 107,16
leczniczy wskazany jest w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem w leczeniu doro- Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Lz
s³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifiku- - 1 fiol. 45 ml u
B(1)
bezp³.
j¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z
100% 179,17
przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt leczniczy Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Lz
(1)
wskazany jest w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomi- - 1 fiol. 60 ml u
B
bezp³.
dem w indukcji leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem
100% 269,89
mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po- Carbomedac: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Lz
B(1)
³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. Produkt - 1 fiol. 100 ml u
bezp³.
leczniczy wskazany jest w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksoru- Carboplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.6.
bicyn¹ i prednizonem w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym W: Koncentrat do sporz¹dzania roztw. do inf., w monoterapii lub w skojarzeniu z inch³oniakiem z komórek p³aszcza, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia he- nymi lekami przeciwnowotworowymi, jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych nomatopoetycznych komórek macierzystych.
Glenmark
wotworów z³oœliwych: zaawansowany rak jajnika pochodzenia nab³onkowego:
Bortezomib Sun: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 3,5 mg Rx-z 100% 204,12 leczenie pierwszego rzutu, leczenie drugiego rzutu, po niepowodzeniu leczenia innymi lekami, drobnokomórkowy rak p³uca.
medac
(1)
- 1 fiol. u
B
bezp³.
100% 13,38
Carboplatin Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Bortezomib (1) Chemioterapia ICD-10: C.76.
Lz (1)
B
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowan¹ 10 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
bezp³.
liposomaln¹ doksorubicyn¹ lub deksametazonem u doros³ych pacjentów z progre100% 38,56
Carboplatin
Accord:
inf.
[konc.
do
przyg.
roztw.]
sj¹ szpiczaka mnogiego, którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jeden inny program
Lz
(1)
B
bezp³.
leczenia oraz u których zastosowano ju¿ przeszczepienie hematopoetycznych ko- 10 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
mórek macierzystych b¹dŸ którzy nie kwalifikuj¹ siê do niego. Lek w skojarzeniu z Carboplatin Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100% 110,00
Lz (1)
melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z wcze- 10 mg/ml - 1 fiol. 45 ml u
B
bezp³.
œniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do chemioterapii
du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem hematopoetycz- Carboplatin Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100% 138,35
Lz
nych komórek macierzystych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem, 10 mg/ml - 1 fiol. 60 ml u
B(1)
bezp³.
lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do Carboplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.6.
chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków w po³¹czeniu z przeszczepieniem he- W: Karboplatyna jest wskazana w leczeniu zaawansowanego raka jajnika pochodmatopoetycznych komórek macierzystych. Lek w skojarzeniu z rytuksymabem, cy- zenia nab³onkowego w: leczeniu pierwszego rzutu, leczeniu drugiego rzutu, jeœli leklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem wskazany jest w leczeniu doros³ych czenie innymi lekami okaza³o siê nieskuteczne; drobnokomórkowego raka p³uca.
Accord Healthcare
pacjentów z wczeœniej nieleczonym ch³oniakiem z komórek p³aszcza, którzy nie
kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
100% 48,20
Sun Pharmaceutical Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.]
Rx (1)
10 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
B
bezp³.
100% 1536,00
Caelyx®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml
Rx-z (1)
Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] Rx 100% 146,29
- 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³.
10 mg/ml - 1 fiol. 45 ml u
B(1)
bezp³.
Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.22.
W: Preparat jest wskazany: w monoterapii raka piersi z przerzutami u pacjentów ze Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] Rx 100% 196,18
(1)
zwiêkszonym ryzykiem powik³añ ze strony miêœnia sercowego. W leczeniu zaawan- 10 mg/ml - 1 fiol. 60 ml u
B
bezp³.
sowanego raka jajnika u pacjentek, u których chemioterapia I rzutu zwi¹zkami platyny zakoñczy³a siê niepowodzeniem. W leczeniu pacjentów z progresj¹ szpiczaka Carboplatin-Ebewe: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.] Rx 100% 25,85
B(1)
mnogiego w terapii skojarzonej z bortezomibem, którzy wczeœniej otrzymali co naj- 10 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
bezp³.
mniej jeden rzut leczenia i którzy ju¿ zostali poddani transplantacji szpiku lub siê do
niej nie kwalifikuj¹. W leczeniu miêsaka Kaposiego (ang. KS) w przebiegu AIDS u

Cisplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Cisplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
Cisplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
Cisplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u

Lz

100%
B(1)

6,57
bezp³.

Lz 100%

-

100%
Lz (1)
B
100%
Lz (1)
B

32,89
bezp³.
65,77
bezp³.

Cisplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.11.
W: Cisplatyna jest wskazana do stosowania w leczeniu: zaawansowanego lub przerzutowego raka j¹der, zaawansowanego lub przerzutowego raka jajników, zaawansowanego lub przerzutowego raka pêcherza moczowego, zaawansowanego lub
przerzutowego p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka p³uca, zaawansowanego lub przerzutowego drobnokomórkowego raka p³uca. Cisplatyna jest wskazana w leczeniu raka
szyjki macicy w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi lub radioterapi¹. Cisplatyna mo¿e byæ stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej.
Accord Healthcare

Clofarabine Norameda: inf. [konc. do przyg. roztw.]
1 mg/ml - 1 fiol. 20 ml

Rx-z

100% 2789,64
B(1)
bezp³.

Clofarabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.66.a.; C.66.b.
W: Leczenie ostrej bia³aczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i m³odzie¿y z nawrotem
lub oporn¹ na leczenie chorob¹ po zastosowaniu przynajmniej dwóch wczeœniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalaj¹cych na
przewidywanie d³ugotrwa³ej odpowiedzi. Skutecznoœæ i bezpieczeñstwo stosowania
oceniono w badaniach z udzia³em pacjentów £21 podczas pierwszej diagnozy.
UAB Norameda

Demezon: inj. [roztw.] 4 mg/ml - 10 amp. 1 ml
Demezon: inj. [roztw.] 4 mg/ml - 10 amp. 2 ml

Rx 100%
Rx 100%

Demezon: inj. [roztw.] 8 mg/ml - 1 amp. 2,5 ml

Rx

100%
B(1)

45,00
70,00
15,31
bezp³.

Dexamethasone phosphate (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.17.
W: Dawka 4 mg/ml. Leczenie ostrych stanów zagro¿enia ¿ycia wymagaj¹cych podania glikokortykosteroidów (m.in. wstrz¹s, obrzêk mózgu, stan astmatyczny). W
sytuacjach klinicznych wymagaj¹cych zastosowania glikokortykosteroidów celem
leczenia i/lub ³agodzenia objawów choroby podstawowej. Dawka 8 mg/ml. Leczenie ostrych stanów zagro¿enia ¿ycia wymagaj¹cych podania glikokortykosteroidów.
Sun Farm

Detimedac: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg
- 10 fiol. 100 mg u
Detimedac: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg
- 10 fiol. 200 mg u
Detimedac: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg
- 1 fiol. 500 mg u
Detimedac: inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g
- 1 fiol. 1000 mg u

100% 158,76
B(1)
bezp³.
100% 317,52
Rx (1)
B
bezp³.
100% 79,38
Rx (1)
B
bezp³.
100% 158,76
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Dacarbazine (1) Chemioterapia ICD-10: C.16.
W: Dakarbazyna jest wskazana do stosowania w leczeniu pacjentów z czerniakiem
z³oœliwym przerzutowym. Inne wskazania do stosowania dakarbazyny jako elementu chemioterapii skojarzonej to: zaawansowana choroba Hodgkina, zaawansowane
miêsaki tkanek miêkkich u doros³ych (z wyj¹tkiem miêdzyb³oniaka i miêsaka Kaposiego).
medac

Dexamethasone phosphate SF: inj. [roztw.] 4 mg/ml Rx 100%
- 5 amp. 1 ml
B(1)

19,28
bezp³.

Dexamethasone phosphate (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.17.
W: Podanie ogólnoustrojowe: obrzêk mózgu wywo³any guzem mózgu, interwencj¹ neurochirurgiczn¹, ropniem mózgu, bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych;
wstrz¹s pourazowy/profilaktyka pourazowego p³uca wstrz¹sowego; ciê¿ki, ostry napad astmy; pocz¹tkowy etap pozajelitowego leczenia rozleg³ych, ostrych chorób
skóry o ciê¿kim przebiegu, takich jak erytrodermia, pêcherzyca zwyk³a, ostra egzema; pocz¹tkowy etap pozajelitowego leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak uk³adowy toczeñ rumieniowaty (zw³aszcza jego postacie trzewne); ciê¿ki,
postêpuj¹cy przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów, np. szybko
postêpuj¹ce destrukcyjne postacie choroby i/lub objawy pozastawowe; ciê¿kie choroby zakaŸne z objawami zatrucia (np. gruŸlica, dur, bruceloza) wy³¹cznie w po³¹czeniu z terapi¹ przeciwinfekcyjn¹; leczenie paliatywne nowotworów z³oœliwych;
profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych lub wywo³anych stosowaniem cytostatyków w ramach terapii przeciwwymiotnej; profilaktyka i leczenie wymiotów pooperacyjnych lub wywo³anych stosowaniem cytostatyków w ramach terapii
przeciwwymiotnej. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu COVID-19 u pacjentów doros³ych i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych o mc. wynosz¹cej co najmniej
40 kg), wymagaj¹cych tlenoterapii. Podanie miejscowe: wstrzykniêcie dostawowe:
utrzymuj¹ce siê zapalenie jednego lub kilku stawów po leczeniu ogólnoustrojowym
przewlek³ych chorób zapalnych stawów, aktywna choroba zwyrodnieniowa stawów
(w fazie postêpu), ostre postaci zespo³u bolesnego barku; podanie nasiêkowe (tyl-
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Docet

ko, gdy jest to œciœle wskazane): niebakteryjne zapalenie pochewki œciêgnistej i za- ny rak jajnika, rak pêcherza moczowego (dopêcherzowo), leczenie neoadjuwantopalenie kaletki maziowej, zapalenie oko³ostawowe, zaburzenia œciêgien obejmuj¹ce we i adjuwantowe kostniakomiêsaka, zaawansowany miêsak tkanek miêkkich u
przyczepy œciêgien.
Sun Farm doros³ych, miêsak Ewinga, ziarnica z³oœliwa (choroba Hodgkina), ch³oniak nieziarniczy (ang. Non-Hodgkin’s lymphoma), ostra bia³aczka limfatyczna, ostra bia³aczka
100% 34,02 szpikowa, zaawansowany szpiczak mnogi, zaawansowany lub nawrotowy rak trzoDocetaxel Accord: inf. [konc. do przyg. zaw.]
Rx-z (1)
20 mg/ml - 1 fiol. 1 ml u
B
bezp³. nu macicy, guz Wilmsa, zaawansowany rak brodawczakowaty i/lub pêcherzykowy
100% 136,08 tarczycy, rak anaplastyczny tarczycy, zaawansowany nerwiak niedojrza³y. DoksoDocetaxel Accord: inf. [konc. do przyg. zaw.]
rubicynê czêsto stosuje siê w schemacie chemioterapii skojarzonej z innymi lekami
Rx-z (1)
20 mg/ml - 1 fiol. 4 ml u
B
bezp³. cytotoksycznymi.
Accord Healthcare
100% 272,16
Docetaxel Accord: inf. [konc. do przyg. zaw.]
100% 90,72
Rx-z
Rx-z (1)
20 mg/ml - 1 fiol. 8 ml u
B(1)
bezp³. Ecansya: tabl. powl. 150 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
Docetaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.19.
100% 604,80
Rx-z (1)
W: Rak piersi: lek w po³¹czeniu z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem wskazany jest w Ecansya: tabl. powl. 500 mg - 120 szt. u
B
bezp³.
leczeniu uzupe³niaj¹cym u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do
wêz³ów ch³onnych. Lek w skojarzeniu z doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu Capecitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.5.a.; C.5.b.; C.5.c.
miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, W: Produkt jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym po operacji raka okrê¿nicy w
którzy nie otrzymywali poprzednio leków cytotoksycznych w tym wskazaniu. Lek w stadium III (stadium C wg Dukesa). Produkt jest wskazany w leczeniu chorych na ramonoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawan- ka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami. Produkt jest wskazany w leczeniu pierwsowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanych leków cytot- szego rzutu u chorych na zaawansowanego raka ¿o³¹dka w skojarzeniu ze
oksycznych. Poprzednie leczenie powinno zawieraæ antracykliny lub lek alkiluj¹cy. schematami zawieraj¹cymi pochodne platyny. Produkt w skojarzeniu z docetakseLek w po³¹czeniu z trastuzumabem wskazany jest w leczeniu raka piersi z przerzut- lem wskazany jest w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi
ami u pacjentów, u których guzy wykazuj¹ nadekspresjê genu HER2 i którzy lub rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego. Przeuprzednio nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów. Lek w skojarzeniu z byte leczenie cytotoksyczne powinno zawieraæ antracykliny. Produkt jest równie¿
kapecytabin¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo za- wskazany w monoterapii pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym raawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemio- kiem piersi po niepowodzeniu leczenia taksanami i schematami zawieraj¹cymi anterapii. Poprzednie leczenie powinno zawieraæ antracykliny. Niedrobnokomórkowy tracykliny lub u pacjentek, u których dalsze leczenie antracyklinami jest
rak p³uc: lek jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca miejsco- przeciwwskazane.
Krka
wo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej
100% 68,04
chemioterapii. Lek w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z
®: kaps. twarde 125 mg+ 80 mg
EMEND
nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca miejscowo zaawansowanym
Rx B(1) bezp³.
lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio chemioterapii w - 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)
R(2)
3,20
tym wskazaniu. Rak gruczo³u krokowego: lek w po³¹czeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormononiezale¿nym rakiem gru- Aprepitant (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.12. (2) Wczesne albo opóŸnione wyczo³u krokowego z przerzutami. Gruczolakorak ¿o³¹dka: lek w po³¹czeniu z mioty u osób doros³ych zwi¹zane z silnie emetogenn¹ chemioterapi¹ z zastosowacisplatyn¹ i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka ¿o³¹dka z niem cisplatyny w dawce 70 mg/m2 – profilaktyka
przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu ¿o³¹dka u pacjentów, którzy nie otrzymy- W: Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom zwi¹zanym z przeciwnowotworow¹ chewali wczeœniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów. Rak g³owy i szyi: lek w po- mioterapi¹ o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u doros³ych i m³odzie¿y w
³¹czeniu z cisplatyn¹ i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia pacjentów z wieku od 12 lat. Produkt leczniczy 125 mg/80 mg stosuje siê w leczeniu skojarzonym.
Merck Sharp & Dohme
miejscowo zaawansowanym rakiem p³askonab³onkowym g³owy i szyi.
Accord Healthcare

100% 76,15
100% 56,70
R(1)
3,20
Rx
B(1)
bezp³. Endoxan: tabl. dra¿. 50 mg - 50 szt.
B(2)
bezp³.
100% 226,80
B(3)
bezp³.
Rx (1)
B
bezp³. Cyclophosphamide (1) W: Cyklofosfamid jest stosowany w monoterapii lub w le100% 453,60 czeniu skojarzonym w poni¿ej wymienionych chorobach. Bia³aczki: ostra lub przeDocetaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx (1)
10 mg/ml - 1 fiol. 16 ml u
B
bezp³. wlek³a bia³aczka limfoblastyczna/limfocytowa i bia³aczka szpikowa. Ch³oniaki z³oœliwe: ziarnica z³oœliwa (choroba Hodgkina), ch³oniak nieziarniczy, szpiczak mnogi.
Docetaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.19.
Z³oœliwe guzy lite z przerzutami lub bez przerzutów: rak jajnika, rak piersi, drobnokoW: Rak piersi. Lek w po³¹czeniu z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem jest wskazany mórkowy rak p³uc, neuroblastoma (nerwiak niedojrza³y), miêsak Ewinga, miêœniakow leczeniu uzupe³niaj¹cym u pacjentów z: operacyjnym rakiem piersi z przerzutami miêsak pr¹¿kowany u dzieci, kostniakomiêsak, ziarniniak Wegenera. Leczenie imdo wêz³ów ch³onnych; operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do wêz³ów ch³on- munosupresyjne w przeszczepach organów. Leczenie kondycjonuj¹ce, poprzedzanych. Leczenie uzupe³niaj¹ce u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzu- j¹ce allogeniczny przeszczep szpiku kostnego: ciê¿ka anemia aplastyczna, ostra
tów do wêz³ów ch³onnych powinno byæ ograniczone do pacjentów kwalifikuj¹cych bia³aczka szpikowa i ostra bia³aczka limfoblastyczna, przewlek³a bia³aczka szpikosiê do otrzymania chemioterapii zgodnie z miêdzynarodowymi kryteriami dla lecze- wa. WP: Choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; zespó³ hemofagocytowy; zenia wczesnego raka piersi. Lek w skojarzeniu z doksorubicyn¹ jest wskazany w le- spó³ POEMS; ma³op³ytkowoœæ oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia heczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u molityczna oporna na leczenie kortykosteroidami; sarkoidoza; œródmi¹¿szowe
pacjentów, którzy nie otrzymywali wczeœniej leków cytotoksycznych w tym wskaza- zapalenie p³uc - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL - z wyj¹tkiem idiopatyniu. Lek w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejsco- cznego w³óknienia p³uc (2) Nowotwory z³oœliwe (3) Chemioterapia ICD-10: C.13.
wo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu wczeœniej stosowanych
Baxter
leków cytotoksycznych. Wczeœniejsze leczenie powinno zawieraæ antracykliny lub
100% 57,71
lek alkiluj¹cy. Lek w po³¹czeniu z trastuzumabem jest wskazany w leczeniu pacjenLz (1)
tów z rakiem piersi z przerzutami, u których guzy wykazuj¹ nadekspresjê genu Endoxan: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g - 1 fiol.
B
bezp³.
HER2 i którzy wczeœniej nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów. Lek
100% 15,31
w skojarzeniu z kapecytabin¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi Endoxan: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg - 1 fiol.
Lz (1)
miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu stosowanej wczB
bezp³.
eœniej chemioterapii. Poprzednie leczenie powinno zawieraæ antracykliny. NiedrobEndoxan: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 200 mg - 10 fiol. Lz 100%
nokomórkowy rak p³uc. Lek jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka
p³uca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio Cyclophosphamide (1) Chemioterapia ICD-10: C.13.
stosowanej chemioterapii. Lek w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu W: Cyklofosfamid jest stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym w wypacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem p³uc miejscowo za- mienionych chorobach. Bia³aczki: ostra lub przewlek³a bia³aczka limfoblastyczawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali wczeœniej na/limfocytowa i bia³aczka szpikowa. Ch³oniaki z³oœliwe: ziarnica z³oœliwa (choroba
chemioterapii w tym wskazaniu. Rak gruczo³u krokowego. Lek w po³¹czeniu z pred- Hodgkina), ch³oniak nieziarniczy, szpiczak mnogi. Z³oœliwe guzy lite z przerzutami
nizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormonoopor- lub bez przerzutów: rak jajnika, rak piersi, drobnokomórkowy rak p³uc, neuroblastonym rakiem gruczo³u krokowego z przerzutami. Gruczolakorak ¿o³¹dka. Lek w ma (nerwiak niedojrza³y), miêsak Ewinga, miêœniakomiêsak pr¹¿kowany u dzieci,
po³¹czeniu z cisplatyn¹ i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka kostniakomiêsak, ziarniniak Wegenera. Leczenie immunosupresyjne w przeszcze¿o³¹dka z przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu ¿o³¹dka u pacjentów, którzy pach organów. Leczenie kondycjonuj¹ce, poprzedzaj¹ce allogeniczny przeszczep
nie otrzymywali wczeœniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów. Rak g³owy i szpiku kostnego: ciê¿ka anemia aplastyczna, ostra bia³aczka szpikowa i ostra biaBaxter
szyi. Lek w po³¹czeniu z cisplatyn¹ i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia in- ³aczka limfoblastyczna, przewlek³a bia³aczka szpikowa.
dukcyjnego pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem p³askonab³onkowym
Epirubicin Accord: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml
g³owy i szyi.
Ebewe Pharma GmbH
Lz 100%
- 1 fiol. 10 ml u

Docetaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u
Docetaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 8 ml u

Rx

100%
9,07
B(1)
bezp³.
100% 43,09
Doxorubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx (1)
2 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
B
bezp³.
100% 86,18
Doxorubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx
2 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³.
100% 172,37
Doxorubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx
2 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u
B(1)
bezp³.
Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.20.
W: Doksorubicyna jest stosowana w nastêpuj¹cych wskazaniach: miêsaki tkanek
miêkkich i pochodz¹ce z tkanki kostnej; ziarnica z³oœliwa; ch³oniaki nieziarnicze;
ostra bia³aczka limfoblastyczna; ostra bia³aczka szpikowa; rak tarczycy; rak piersi;
rak jajnika; rak pêcherza moczowego; rak drobnokomórkowy p³uc; neuroblastoma.
Stosowanie leku daje wyraŸne korzyœci w leczeniu: szpiczaka mnogiego, raka endometrium, raka szyjki macicy, guza Wilmsa, guzów g³owy i szyi, raka ¿o³¹dka, raka
trzustki, raka gruczo³u krokowego, raka j¹dra i raka w¹troby. Ebewe Pharma GmbH

Doxorubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u

Rx

Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
2 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u

Lz

100%
B(1)

7,04
bezp³.

Lz 100%

X

100% 31,75
Lz (1)
B
bezp³.
Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 64,64
2 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³.
Doxorubicinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 127,01
2 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u
B(1)
bezp³.
Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.20.
W: Doksorubicyna jest wskazana do stosowania w leczeniu nastêpuj¹cych chorób
nowotworowych drobnokomórkowy rak p³uca (ang. SCLC), rak piersi, zaawansowa-

Erlotinib Krka: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Erlotinib Krka: tabl. powl. 150 mg - 30 szt.

100% 756,00
B(1)
bezp³.
100% 1134,00
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Erlotinib hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.81.
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów zniedrobnokomórkowym rakiem p³uca
(NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami
EGFR. Produkt leczniczy tak¿e wskazany w terapii podtrzymuj¹cej u pacjentów z
miejscowo zaawansowanym NDRP lub z NDRP z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami EGFR, u których nast¹pi³a stabilizacja choroby po chemioterapii pierwszego
rzutu. Produkt leczniczy tak¿e wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przerzutami, u których dosz³o do niepowodzenia
leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego schematu chemioterapii.
Zastosowanie produktu leczniczego pacjentów z nowotworami bez mutacji aktywuj¹cych EGFR jest wskazane tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia uznane s¹ za nieodpowiednie. Przy przepisywaniu produktu leczniczego wzi¹æ pod uwagê czynniki
zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci, co do czasu prze¿ycia
ani innych istotnych klinicznie skutków leczenia u pacjentów z nowotworami, w których w badaniu immunohistochemicznym (IHC) nie stwierdzano ekspresji receptora
dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Rak trzustki. Produkt leczniczy skojarzeniu z gemcytabin¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami. Przy przepisywaniu produktu leczniczego wzi¹æ pod uwagê czynniki
zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci co do czasu prze¿ycia u
pacjentów z chorob¹ miejscowo zaawansowan¹.
Krka

Erlotinib Zentiva: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
Erlotinib Zentiva: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Erlotinib Zentiva: tabl. powl. 150 mg - 30 szt.

100% 408,24
B(1)
bezp³.
100% 757,13
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1134,00
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Erlotinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.81.
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów zniedrobnokomórkowym rakiem p³uca
(NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami
EGFR. Produkt leczniczy tak¿e wskazany w terapii podtrzymuj¹cej u pacjentów z
miejscowo zaawansowanym NDRP lub z NDRP z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami EGFR, u których nast¹pi³a stabilizacja choroby po chemioterapii pierwszego
rzutu. Produkt leczniczy tak¿e wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przerzutami, u których dosz³o do niepowodzenia
leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego schematu chemioterapii.
Zastosowanie produktu leczniczego pacjentów z nowotworami bez mutacji aktywuj¹cych EGFR jest wskazane tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia uznane s¹ za nieodpowiednie. Przy przepisywaniu produktu leczniczego wzi¹æ pod uwagê czynniki
zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci, co do czasu prze¿ycia
ani innych istotnych klinicznie skutków leczenia u pacjentów z nowotworami, w których w badaniu immunohistochemicznym (IHC) nie stwierdzano ekspresji receptora
dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Rak trzustki. Produkt leczniczy skojarzeniu z gemcytabin¹ jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami. Przy przepisywaniu produktu leczniczego wzi¹æ pod uwagê czynniki
zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci co do czasu prze¿ycia u
pacjentów z chorob¹ miejscowo zaawansowan¹.
Zentiva

Etoposid-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml Rx 100%
- 1 fiol. 2,5 ml u
B(1)
Etoposid-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml Rx 100%
- 1 fiol. 5 ml u
B(1)
Etoposid-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml Rx 100%
- 1 fiol. 10 ml u
B(1)
Etoposid-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml Rx 100%
- 1 fiol. 20 ml u
B(1)

12,93
bezp³.
21,55
bezp³.
43,09
bezp³.
86,18
bezp³.

Etoposide (1) Chemioterapia ICD-10: C.24.
W: Rak j¹dra. Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nawracaj¹cego lub opornego na terapiê raka j¹dra u doros³ych. Drobnokomórkowy rak p³uc. Lek jest
wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w leczeniu drobnokomórkowego raka p³uc u doros³ych. Ch³oniak Hodgkina.
Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami,
do stosowania w leczeniu ch³oniaka Hodgkina u pacjentów doros³ych i pediatrycznych. Ch³oniak nieziarniczy. Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w leczeniu ch³oniaka nieziarniczego u
pacjentów doros³ych i pediatrycznych. Ostra bia³aczka szpikowa. Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w
leczeniu ostrej bia³aczki szpikowej u pacjentów doros³ych i pediatrycznych. Ci¹¿owa choroba trofoblastyczna. Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami, do stosowania w leczeniu pierwszego i drugiego
Epirubicin Accord: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml - 1 fiol. 5 ml Lz 100% 26,08 rzutu ci¹¿owej choroby trofoblastycznej o wysokim ryzyku u doros³ych. Rak jajnika.
Lek jest wskazany, w skojarzeniu z innymi zatwierdzonymi chemioterapeutykami,
u
B(1)
bezp³. do stosowania w leczeniu nienab³onkowego raka jajnika u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu opornego na zwi¹zki platyny nab³on100%
130,41
Epirubicin Accord: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml
Lz (1)
kowego raka jajnika u doros³ych.
Ebewe Pharma GmbH
- 1 fiol. 25 ml u
B
bezp³.
100% 21,55
100% 260,82 Etopozyd Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Epirubicin Accord: inf./inj. [roztw.] 2 mg/ml
Lz
Lz (1)
20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
B(1)
bezp³.
- 1 fiol. 50 ml u NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 31,64
Etopozyd Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Epirubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.23.
Lz (1)
W: Epirubicyna jest stosowana w leczeniu wielu stanów nowotworowych, w tym: ra- 20 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³.
ka piersi, raka ¿o³¹dka. Korzystne dzia³anie epirubicyny podawanej dopêcherzowo Etopozyd Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz 100%
w leczeniu: brodawczakowego raka pêcherza moczowego z komórek nab³onka pr20
mg/ml
1
fiol.
12,5
ml
u
zejœciowego; raka in situ pêcherza moczowego; w profilaktyce nawrotów powierzc100% 63,39
hownego raka pêcherza moczowego po resekcji przezcewkowej. Accord Healthcare Etopozyd Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
20 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³.
Epirubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml Lz 100% 28,35
- 1 fiol. 5 ml u
B(1)
bezp³. Etoposide (1) Chemioterapia ICD-10: C.24.
W: Etopozyd wskazany jest do stosowania u osób doros³ych w leczeniu: opornego
Epirubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml Lz 100% 141,75 nienasieniakowatego raka j¹dra razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi;
- 1 fiol. 25 ml u
B(1)
bezp³. drobnokomórkowego raka p³uc razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi;
ostrej bia³aczki monocytowej (AML 5) i ostrej bia³aczki mielomonocytowej (AML 4) w
Epirubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml Lz 100% 283,50 przypadku niepowodzenia standardowej terapii (razem z innymi lekami przeciwno- 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³. wotworowymi).
Accord Healthcare
Epirubicin-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml Lz 100% 567,00 Fasturtec: inf. do¿. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
100% 724,63
Rx-z (1)
- 1 fiol. 100 ml u
B(1)
bezp³. 1,5 mg - 3 fiol. 1,5 mg+ 3 amp. rozp.
B
bezp³.
Epirubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.23.
Rasburicase (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.11.
W: Epirubicyna stosowana jest w leczeniu szeregu chorób nowotworowych, w tym: W: Leczenie i zapobieganie ostrej hiperurykemii, w celu zapobiegania ostrej niewyraka piersi, raka jajnika, raka ¿o³¹dka, raka p³uca, raka g³owy i szyi; raka okrê¿nicy i dolnoœci nerek, u pacjentów z nowotworem z³oœliwym uk³adu krwiotwórczego z du¿¹
odbytnicy, szpiczaka mnogiego, z³oœliwych ch³oniaków nieziarniczych, ostrych bia- ca³kowit¹ mas¹ nowotworu i z ryzykiem szybkiego rozpadu lub zmniejszenia masy
³aczek. Po podawaniu epirubicyny do pêcherza moczowego stwierdzono jej korzyst- nowotworu po rozpoczêciu chemioterapii.
sanofi-aventis groupe
ne dzia³anie w leczeniu nastêpuj¹cych chorób: raka pêcherza moczowego z
komórek nab³onka przejœciowego, raka in situ pêcherza moczowego. Dopêcherzowe podanie epirubicyny po wyciêciu przezcewkowym raka pêcherza moczowego
stanowi element leczenia zapobiegaj¹cego wznowiê procesu nowotworowego.
Ebewe Pharma GmbH

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
100% 1631,83 antyestrogenów. Lek jest wskazany w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów horB(1)
bezp³. monalnych (ang. hormone receptor, HR), bez nadmiernej ekspresji receptora
Fludarabine phosphate (1) Chemioterapia ICD-10: C.25.
ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej
W: Produkt jest wskazany w leczeniu pocz¹tkowym chorych z przewlek³¹ bia³aczk¹ otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet przed menopauz¹ i w okresie oko³omenolimfocytow¹ typu B-komórkowego (CLL) oraz u pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ pauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibem nale¿y stosowaæ jednoczeœnie z
limfocytow¹ typu B-komórkowego, u których po zastosowaniu co najmniej jednego agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).
Pharma Resources DR. Schultting
standardowego cyklu leczenia zawieraj¹cego produkt alkiluj¹cy, nie osi¹gniêto poprawy po leczeniu lub nast¹pi³a progresja choroby w trakcie lub po tym leczeniu.
100% 532,98
Genzyme Europe B.V. Fulvestrant Stada: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
Rx (1)
- 2 amp.-strzyk. 5 ml
B
bezp³.
100%
6,35
Fluorouracil Accord: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Rx (1)
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
- 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³. W: Stosowanie produktu leczniczego wskazane jest: w monoterapii do leczenia ra100% 12,71 ka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub
Fluorouracil Accord: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Rx (1)
- 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³. z przerzutami, u kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹
lub z nawrotem choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego leFluorouracil Accord: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Rx
100%
X kiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczen- 1 fiol. 50 ml u
ia lekiem z grupy antyestrogenów; w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu
100% 63,50 miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów
Fluorouracil Accord: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Rx
hormonalnych (ang. hormone receptor, HR-dodatniego) i bez nadmiernej ekspresji
- 1 fiol. 100 ml u
B(1)
bezp³. receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal groFluorouracil (1) Chemioterapia ICD-10: C.26.
wth factor receptor 2, HER2-ujemnego) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie
W: Preparat wskazany jest w leczeniu ni¿ej wymienionych nowotworów z³oœliwych i hormonalne. U kobiet przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie
chorób: w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami, jako leczenie uzupe³niaj¹ce ra- skojarzone z palbocyklibem nale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu
Stada Arzneimittel
ka okrê¿nicy i odbytnicy, w leczeniu zaawansowanego raka ¿o³¹dka, w leczeniu za- uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).
awansowanego raka dwunastnicy, w leczeniu zaawansowanego raka prze³yku, w
100% 544,32
leczeniu raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami, jako leczenie uzupe³nia- Fulvestrant SUN: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
Rx (1)
B
j¹ce pierwotnego, operacyjnego, inwazyjnego raka piersi, w leczeniu nieoperacyj- - 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)
bezp³.
nego, miejscowo zaawansowanego raka p³askonab³onkowego g³owy i szyi u Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
pacjentów wczeœniej nieleczonych, w leczeniu raka p³askonab³onkowego g³owy i W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnyszyi z przerzutami lub miejscowo nawracaj¹cego.
Accord Healthcare
mi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u
kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem
5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Rx 100%
X choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy anty- 1 fiol. 5 ml u
estrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Rx 100%
X antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawanso- 1 fiol. 10 ml u
wanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
100% 15,30 HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Rx (1)
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet
- 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³. przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocy100% 75,98 klibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon lu5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Rx (1)
Sun Pharmaceutical
- 1 fiol. 100 ml u
B
bezp³. teinizuj¹cy (ang. LHRH).
100% 816,48
5-Fluorouracil-Ebewe: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml
Fulvestrant
Teva:
inj.
[roztw.]
250
mg/5
ml
Rx 100%
Rx (1)
X
- 5 amp. 5 ml u
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)
B
bezp³.
Fluorouracil (1) Chemioterapia ICD-10: C.26.
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Preparat mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w terapii skojarzonej w leczeniu W: Produkt jest wskazany: w monoterapii do leczenia raka piersi z obecnymi receptnowotworów z³oœliwych, szczególnie raka piersi, okrê¿nicy i odbytnicy, ¿o³¹dka i orami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u kobiet po
trzustki.
Ebewe Pharma GmbH menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub z nawrotem choroby
100%
7,82 podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogeFluorouracil medac 500: inf./inj. [roztw.]
nów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy antyRx (1)
500 mg/10 ml - 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³. estrogenów; w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo
100% 15,08 zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnyFluorouracil medac 1000: inf./inj. [roztw.]
Rx (1)
ch (ang. HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika
1000 mg/20 ml - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³. wzrostu 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U
Fluorouracil medac 5000: inf./inj. [roztw.] 5 g/100 ml Rx 100% 75,98 kobiet przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z
palbocyklibem nale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego
- 1 fiol. 100 ml u
B(1)
bezp³. hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).
Teva Pharmaceuticals Polska
Fluorouracil (1) Chemioterapia ICD-10: C.26.
100% 266,49
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu wspomagaj¹cym i paliatywnym raka Fulvestrant Vipharm: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
Rx (1)
piersi i raka okrê¿nicy samodzielnie lub w leczeniu skojarzonym.
medac - 1 amp.-strzyk. z zabezp.
B
bezp³.
100% 532,98
Fulvestrant EVER Pharma: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml Rx 100% 544,32 Fulvestrant Vipharm: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
Rx
- 2 amp.-strzyk. 5 ml
B(1)
B(1)
bezp³.
bezp³. - 2 amp.-strzyk. z zabezpieczeniem
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecny- W: Produkt jest wskazany: w monoterapii do leczenia raka piersi z obecnymi receptmi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u orami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u kobiet po
kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub z nawrotem choroby
choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy anty- podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogeestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy nów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy antyantyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawanso- estrogenów; w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo
wanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang. zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnyHR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu ch (ang. HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet wzrostu 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U
przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocy- kobiet przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z
klibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon lu- palbocyklibem nale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego
Vipharm
teinizuj¹cy (ang. LHRH).
EVER Valinject hormon luteinizuj¹cy (ang. LHRH).

Fludara® Oral: tabl. powl. 10 mg - 20 szt.

Rx

100% 544,32
100% 633,91 Fulvestrant Zentiva: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
Rx (1)
B
B(1)
bezp³.
bezp³. - 2 amp.-strzyk. 5 ml
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecny- W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u mi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u
kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem
choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy anty- choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy estrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawanso- antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang. wanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet
przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocy- przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon lu- klibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luZentiva
Glenmark teinizuj¹cy (ang. LHRH).
teinizuj¹cy (ang. LHRH).

Fulvestrant Glenmark: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)

Rx

100% 542,05
100% 544,32 Fulwestrant Accord: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
Rx (1)
B
B(1)
bezp³.
bezp³. - 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecny- W: Produkt leczniczy jest wskazany: w monoterapiido leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u mi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u
kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem kobiet po menopauzie: wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹ lub; z nawrotem
choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy anty- choroby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy estrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawanso- antyestrogenów. W skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang. wanego lub rozsianego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang.
HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu HR), bez nadmiernej ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet 2 (ang. HER2) u kobiet, które wczeœniej otrzyma³y leczenie hormonalne. U kobiet
przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocy- przed menopauz¹ i w okresie oko³omenopauzalnym leczenie skojarzone z palbocyklibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon lu- klibemnale¿y stosowaæ jednoczeœnie z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luAccord Healthcare
teinizuj¹cy (ang. LHRH).
Mylan teinizuj¹cy (ang. LHRH).

Fulvestrant Mylan: inj. [roztw.] 250 mg/5 ml
- 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y)

Rx

100% 1132,87
100% 645,25
Rx-z (1)
Gefitinib Accord: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.
B
B(1)
bezp³.
bezp³.
Gefitinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.80.
Fulvestrant (1) Chemioterapia ICD-10: C.27.
W: Produkt jest wskazany: w monoterapii do leczenia raka piersi z obecnymi recept- W: Produkt jest wskazany w monoterapii leczenia doros³ych pacjentów z niedrobnoorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u kobiet po komórkowym rakiem p³uca (NDRP), miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami,
Accord Healthcare
menopauzie: o wczeœniej nieleczonych terapi¹ hormonaln¹, lub o z nawrotem cho- z aktywuj¹c¹ mutacj¹.
roby podczas lub po zakoñczeniu leczenia uzupe³niaj¹cego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nast¹pi³a progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy

Fulvestrant Pharmascience: inj. [roztw.]
250 mg/5 ml - 2 amp.-strzyk. 5 ml (+2 ig³y) u

Rx

5

Fluda

Gefitinib Alvogen: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.

Rx-z

100% 907,20
B(1)
bezp³.

Gefitinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.80.
W: Produkt jest wskazany w monoterapii leczenia doros³ych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP), miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami,
z aktywuj¹c¹ mutacj¹.
Alvogen

Gefitinib Sandoz: tabl. powl. 250 mg - 30 szt.

Rx-z

100% 1134,00
B(1)
bezp³.

Gefitinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.80.
W: Produkt jest wskazany w monoterapii u doros³ych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywuj¹c¹ mutacj¹ EGFR-TK.
Sandoz GmbH

Gemcitabinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u
Gemcitabinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
Gemcitabinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
Gemcitabinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u

100%
B(1)

18,71
bezp³.

Lz 100%

X

Lz

100% 170,10
Lz (1)
B
bezp³.
100% 85,05
Lz (1)
B
bezp³.

Gemcitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.28.
W: Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazana jest w leczeniu pacjentów z
rakiem pêcherza moczowego miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. Gemcytabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyn¹,
wskazana jest jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. U pacjentów w podesz³ym wieku lub pacjentów o stopniu sprawnoœci 2 mo¿na
rozwa¿yæ stosowanie gemcytabiny w monoterapii. Gemcytabina w skojarzeniu z
karboplatyn¹ wskazana jest w leczeniu pacjentek z nab³onkowym rakiem jajnika w
stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu chemioterapii I rzutu opartej na zwi¹zkach platyny i co najmniej 6-miesiêcznym okresie bez
nawrotu. Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem wskazana jest w leczeniu pacjentów z nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikuj¹cym siê do leczenia operacyjnego lub z przerzutami, u których wyst¹pi³ nawrót po uzupe³niaj¹cej lub
neoadiuwantowej chemioterapii. Wczeœniejsza chemioterapia powinna zawieraæ
antracykliny, chyba ¿e istniej¹ kliniczne przeciwwskazania do ich stosowania.
Accord Healthcare

Gemsol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 40 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml u
Gemsol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 40 mg/ml
- 1 fiol. 25 ml u
Gemsol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 40 mg/ml
- 1 fiol. 50 ml u
Gemsol: inf. [konc. do przyg. roztw.] 40 mg/ml
- 5 fiol. 5 ml u

100% 28,35
B(1)
bezp³.
100% 107,73
Lz (1)
B
bezp³.
100% 215,46
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Lz 100%

-

Gemcitabine (1) Chemioterapia ICD-10: C.28.
W: Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazana jest w leczeniu raka pêcherza moczowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami. Gemcytabina
wskazana jest w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyn¹, wskazana jest jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem
p³uca (NDRP) w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. U pacjentów w podesz³ym wieku lub pacjentów o stanie sprawnoœci 2 mo¿na rozwa¿yæ stosowanie gemcytabiny w monoterapii. Gemcytabina w skojarzeniu z karboplatyn¹
wskazana jest w leczeniu pacjentek z nab³onkowym rakiem jajnika w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu chemioterapii I rzutu
opartej na zwi¹zkach platyny i co najmniej 6-miesiêcznym okresie bez nawrotu.
Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem wskazana jest w leczeniu pacjentów z
nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikuj¹cym siê do leczenia operacyjnego
lub z przerzutami, po niepowodzeniu chemioterapii antracyklinami, lub w przypadku
przeciwwskazañ do ich stosowania.
Ebewe Pharma GmbH

Gerodaza: inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 100 mg u

Rx-z

100% 430,92
B(1)
bezp³.

Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Azacytydyna jest wskazana do leczenia pacjentów doros³ych, niekwalifikuj¹cych
siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT), z: zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim i wysokim ryzyku, zgodnie z
Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. IPSS), przewlek³¹
bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z od 10 % do 29 % blastów w szpiku, bez
choroby mieloproliferacyjnej, ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z 20 % do 30 %
blastów i wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), AML z >30 % blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
G.L. Pharma GmbH

100% 1701,00
bezp³.

tGrasustek: inj. (roztw.) 6 mg - 1 amp.-strzyk. 0,6 ml Rx-z B(1)

Pegfilgrastim (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.10.
W: Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania gor¹czki neutropenicznej u doros³ych pacjentów leczonych chemioterapi¹ cytotoksyczn¹ z powodu choroby nowotworowej (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej
i zespo³ów mielodysplastycznych).
Juta Pharma GmbH

Holoxan: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g - 1 fiol.
Holoxan: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 2 g - 1 fiol.

100% 126,44
B(1)
bezp³.
100% 228,50
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Ifosfamide (1) Chemioterapia ICD-10: C.31.
W: Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany wy³¹cznie przez lekarzy posiadaj¹cych
doœwiadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Rak j¹dra. W leczeniu skojarzonym u pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi w
stadium II do IV wg klasyfikacji TNM (nasieniaki i nienasieniaki), które nie reaguj¹ w
stopniu zadowalaj¹cym na wstêpn¹ chemioterapiê. Rak jajnika. W chemioterapii
skojarzonej u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i
IV wg klasyfikacji FIGO), jeœli wstêpna chemioterapia cisplatyn¹ jest nieskuteczna.
Rak szyjki macicy. W monoterapii u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i IV wg klasyfikacji FIGO) oraz w leczeniu nawrotów. Rak piersi. W leczeniu objawowym zaawansowanego, opornego na leczenie lub nawrotów
raka piersi. Niedrobnokomórkowy rak p³uc. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej u pacjentów z guzami nieoperacyjnymi lub z przerzutami. Drobnokomórkowy
rak p³uc. W chemioterapii skojarzonej. Miêsaki tkanek miêkkich, w tym miêsak koœciopochodny (osteosarcoma) i miêsak pr¹¿kowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma). W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej ww. guzów, jeœli brak
skutecznoœci standardowego leczenia. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej
innych miêsaków tkanek miêkkich w przypadku braku powodzenia leczenia chirurgicznego i radioterapii. Miêsak Ewinga. W chemioterapii skojarzonej w przypadku
nieskutecznoœci pierwotnego leczenia cytostatycznego. Ch³oniak z³oœliwy nieziarniczy. W chemioterapii skojarzonej u pacjentów z ch³oniakami z³oœliwymi nieziarniczy-
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mi o wysokiej z³oœliwoœci, które nie odpowiadaj¹ na wstêpne leczenie. W leczeniu
100% 226,80
skojarzonym u pacjentów z nawrotowymi guzami. Ziarnica z³oœliwa. W chemiotera- Irinotecan Kabi: inf. [konc.] 20 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u Rx B(1)
bezp³.
pii skojarzonej, jeœli brak skutecznoœci pierwotnego leczenia cytostatycznego u pacjentów, z ch³oniakami nowotworowymi lub opornymi na leczenie.
Baxter Irinotecan hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.35.
W: Lek jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubeHycamtin®: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
X go: w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie
1 mg - 5 fiol.
otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej; w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem. Lek
Hycamtin®: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
X w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rozsian¹ po4 mg - 1 fiol. 17 ml
staci¹ raka jelita grubego, którego komórki wykazuj¹ ekspresjê receptora naskórko100% 405,41 wego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego (ang. wild-type),
Rx (1)
Hycamtin®: kaps. twarde 0,25 mg - 10 szt.
B
bezp³. którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka jelita grubego z przerzutami lub po
100% 1530,90 niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu. Lek w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest wskazany
Rx (1)
Hycamtin®: kaps. twarde 1 mg - 10 szt.
B
bezp³. jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsian¹ postaci¹ raka jelita grubego (okrê¿nicy lub odbytnicy). Lek w skojarzeniu z kapecytabin¹ z bewacyzumabTopotecan (1) Chemioterapia ICD-10: C.57.1
W: Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany: do leczenia pacjentek z ra- em lub bez bewacyzumabu jest wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u
Fresenius Kabi Oncology
kiem jajnika z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub kolejnego rzutu pacjentów z rozsian¹ postaci¹ raka jelita grubego.
okaza³a siê nieskuteczna; do leczenia pacjentów z nawrotowym rakiem drobnoko100% 588,55
mórkowym p³uca, u których ponowne leczenie z u¿yciem chemioterapii pierwszego Kleder: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
rzutu uznano za nieodpowiednie. Topotekan w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany do leczenia pacjentek z rakiem szyjki macicy, nawracaj¹cym po radioterapii oraz
100% 1177,09
Rx-z (1)
u pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek, które wczeœniej Kleder: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
otrzymywa³y cisplatynê, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przy100% 1765,64
padku d³ugotrwa³ego okresu bez leczenia.
Novartis Europharm Limited
Rx-z (2)
Kleder: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 76,55
Hydroxycarbamid Teva: kaps. 500 mg
100% 2354,18
Rx B(1) bezp³. Kleder: kaps. twarde 20 mg - 21 szt. u
Rx-z (2)
- 100 szt. (but.) u
B
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2942,73
Hydroxycarbamide (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.29.
Rx-z (2)
Kleder: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u
W: Przewlek³e zespo³y mieloproliferacyjne takie, jak: przewlek³a bia³aczka szpikowa
B
bezp³.
(CML); czerwienica prawdziwa z wysokim ryzykiem powik³añ zakrzepowo-zatoro- Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemiotewych; nadp³ytkowoœæ samoistna (trombocytemia), zw³óknienie szpiku (osteomielofirapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
Teva Pharmaceuticals Polska
broza).
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
100% 90,43 w leczeniu podtrzymuj¹cym pacjentów doros³ych z nowo rozpoznanym szpiczakiem
Hydroxyurea medac: kaps. twarde 500 mg - 100 szt. Rx B(1)
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
13,88 w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
u
B(2)
bezp³. z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów doros³ych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
Hydroxycarbamide (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.29.
W: Leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML) w fazie przewlek³ej lub w fazie przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
akceleracji. Leczenie samoistnej nadp³ytkowoœci lub czerwienicy prawdziwej z du- leczenia pacjentów doros³ych ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Pro¿ym ryzykiem wyst¹pienia powik³añ zakrzepowo-zatorowych.
medac
dukt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z ane100% 226,80 mi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
Rx-z B(1) bezp³. lub
Imatinib Accord: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aB(2)
bezp³. œciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
100% 453,60 jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
Rx-z B(1) bezp³. rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
Imatinib Accord: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³. pacjentów doros³ych z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (stopnia l-3a).
Stada Arzneimittel
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokar100% 421,85
mowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i
®
Rx B(1) bezp³.
m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromo- Lanvis : tabl. 40 mg - 25 szt.
B(2)
bezp³.
somem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i Tioguanine (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.56.
m³odzie¿y z CML Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskut- W: Wskazany g³ównie w leczeniu ostrych bia³aczek, a zw³aszcza ostrej bia³aczki
eczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze³omu blastycznego; do- szpikowej i ostrej bia³aczki limfoblastycznej. Preparat stosuje siê tak¿e w leczeniu
ros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ przewlek³ej bia³aczki granulocytowej.
Aspen Pharma Trading Limited
limfoblastyczn¹ z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemiote100% 583,44
rapi¹; doros³ych pacjentów z nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na leczenie Ph+ ALL w monot- Lenalidomide Accord: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u
Rx-z (1)
erapii;
doros³ych
pacjentów
z
zespo³ami NOWOŒÆ
B
bezp³.
mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. MDS/MPD) zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu receptora p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. PDGFR); doro- Lenalidomide Accord: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. Rx-z 100% 1166,89
s³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym (ang. HES) i/lub u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang. CEL) z rearan¿acj¹ FIP1L1-PDGFRa; doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang. Lenalidomide Accord: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. Rx-z 100% 1750,33
B(2)
DFSP) oraz doros³ych pacjentów z nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy u NOWOŒÆ
bezp³.
nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego. Nie okreœlono wp³ywu imatynibu na
100% 2917,22
Lenalidomide
Accord:
kaps.
twarde
25
mg
21
szt.
efekt zabiegu transplantacji szpiku. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y,
Rx-z
(2)
B
bezp³.
skutecznoœæ imatynibu zosta³a oceniona na podstawie wspó³czynnika ogólnej odpo- u NOWOŒÆ
wiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progre- Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemiotesji choroby w CML, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w rapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
Ph+ ALL, MDS/MPD, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
na podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z nie- w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem
operacyjnymi i/lub z przerzutami DFSP. Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
u pacjentów z MDS/MPD zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu PDGFR jest bardzo ogra- w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
niczone. Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML) nie z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pama kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêk- cjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
szone prze¿ycie w tych wskazaniach.
Accord Healthcare przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
100% 170,10 leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
Irinotecan Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. ProLz (1)
20 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u
B
bezp³. dukt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z ane100% 283,50 mi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
Irinotecan Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
20 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
B
bezp³. izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³a100% 22,68 œciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
Irinotecan Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³o20 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u
B
bezp³. niakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
100% 56,70 rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
Irinotecan Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³. doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL - follicAccord Healthcare
ular lymphoma) (stopnia 1-3a).
Irinotecan hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.35.
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z zaawansowanym Lenalidomide Aurovitas: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. Rx-z 100% 583,44
rakiem jelita grubego i odbytnicy: w skojarzeniu z 5-FU i kwasem folinowym u pacje- u
B(1)
bezp³.
ntów, którzy wczeœniej nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu zaawansowanego
100%
1166,89
Lenalidomide
Aurovitas:
kaps.
twarde
10
mg
stadium choroby, w monoterapii u pacjentów, u których ustalony schemat terapeutyRx-z
czny z 5-FU zakoñczy³ siê niepowodzeniem. Produkt w skojarzeniu z cetuksyma- - 21 szt. u
B(1)
bezp³.
bem jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego i
100% 1750,33
odbytnicy z przerzutami, wykazuj¹cym ekspresjê receptorów czynnika wzrostu na- Lenalidomide Aurovitas: kaps. twarde 15 mg
Rx-z
B(2)
bezp³.
b³onka (EGFR) i bez mutacji genu KRAS, którzy nie byli wczeœniej leczeni z powodu - 21 szt. u
choroby przerzutowej lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z u¿yciem Lenalidomide Aurovitas: kaps. twarde 25 mg
100% 2917,22
Rx-z
irynotekanu. Produkt w skojarzeniu z 5-FU, kwasem folinowym i bewacyzumabem
(2)
B
bezp³.
jest wskazany jako lek pierwszego wyboru u pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub od- - 21 szt. u
bytnicy z przerzutami. Produkt w skojarzeniu z kapecytabin¹ i bewacyzumabem (lub Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemiotebez niego) jest wskazany do stosowania jako lek pierwszego wyboru u pacjentów z rapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami.
Accord Healthcare W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
100% 21,32 mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
Rx
Irinotecan Kabi: inf. [konc.] 20 mg/ml - 1 fiol. 2 ml u
(1)
B
bezp³. w terapii skojarzonej jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z
100% 47,06 nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leIrinotecan Kabi: inf. [konc.] 20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u Rx (1)
B
bezp³. czenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
100% 144,02 uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczIrinotecan Kabi: inf. [konc.] 20 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u Rx (1)
niczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do
B
bezp³. stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem
grudkowym (stopnia 1-3a).
Aurovitas

Lenalidomide Glenmark: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. Rx-z 100% 1022,82
u
B(1)
bezp³.
100% 2045,62
Lenalidomide Glenmark: kaps. twarde 10 mg
Rx-z (1)
- 21 szt. u
B
bezp³.
100% 3068,44
B(2)
bezp³.
100% 5114,06
Lenalidomide Glenmark: kaps. twarde 25 mg
Rx-z
- 21 szt. u
B(2)
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim po
autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt w terapii skojarzonej
z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem, lub melfalanem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczonym
szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu szpiczaka mnogiego u doros³ych
pacjentów, u których stosowano wczeœniej co najmniej jeden schemat leczenia.
Ch³oniak grudkowy. Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z wczeœniej leczonGlenmark
ym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL).

Lenalidomide Glenmark: kaps. twarde 15 mg
- 21 szt. u

Rx-z

Lenalidomide Grindeks: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. Rx-z 100% 583,44
u
B(1)
bezp³.
100% 1166,89
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Grindeks: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. Rx-z 100% 1750,33
(1)
u
B
bezp³.
Lenalidomide Grindeks: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. Rx-z 100% 2917,22
u
B(1)
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu
podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim
po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt w terapii skojarzonej z deksametazonem, lub z bortezomibem i deksametazonem, lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym
uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia. Produkt w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden
schemat leczenia. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (stopnia 1-3a).

Lenalidomide Grindeks: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. Rx-z

AS Grindex

100% 1022,82
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2045,62
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 3068,44
Lenalidomide Krka: kaps. twarde 15 mg
Rx-z
- 21 szt. (blister) u
B(2)
bezp³.
100% 5114,06
Lenalidomide Krka: kaps. twarde 25 mg
Rx-z
(2)
- 21 szt. (blister) u
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt leczniczy w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem
lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych
pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê
do przeszczepienia. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne.
Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z
anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w
postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub
niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii
wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w
skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym
(ang. FL) (stopnia 1-3a).
Krka

Lenalidomide Krka: kaps. twarde 5 mg
- 21 szt. (blister) u
Lenalidomide Krka: kaps. twarde 10 mg
- 21 szt. (blister) u

100% 583,44
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Medical Valley: kaps. twarde 10 mg Rx-z 100% 1166,89
- 21 szt. u
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Medical Valley: kaps. twarde 15 mg Rx-z 100% 1750,33
- 21 szt. u
B(2)
bezp³.
Lenalidomide Medical Valley: kaps. twarde 25 mg Rx-z 100% 2917,22
(2)
- 21 szt. u
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt w terapii
skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem, lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z
nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1
ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z
komórek p³aszcza. W monoterapii wskazany jest w leczeniu doros³ych pacjentów z
nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak
grudkowy. Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym
ch³oniakiem grudkowym (ang. FL) (stopnia 1-3a).
Medical Valley Invest AB

Lenalidomide Medical Valley: kaps. twarde 5 mg
- 21 szt. u

Rx-z

100% 589,68
bezp³.
100% 1179,36
Rx-z
Lenalidomide Mylan: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u
B(1)
bezp³.

Lenalidomide Mylan: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u Rx-z B(1)

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
100% 1769,04
B(2)
bezp³.
100% 2948,40
Lenalidomide Mylan: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do
stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem
grudkowym (ang. FL - follicular lymphoma) (stopnia 1-3a).
Mylan Ireland Limited

Lenalidomide Mylan: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u Rx-z

lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL follicular lymphoma) (stopnia 1-3a).
Teva B.V.
100% 1024,00

Lenalidomide Zentiva: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u Rx-z B(1)
bezp³.
Lenalidomide Zentiva: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. Rx-z 100% 2048,00
u
B(1)
bezp³.
Lenalidomide Zentiva: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. Rx-z 100% 3072,01
u
B(2)
bezp³.
Lenalidomide Zentiva: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. Rx-z 100% 5120,01
u
B(2)
bezp³.

cze rozlane z du¿ych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna,
prednizolon). Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL): preparat w skojarzeniu z
chemioterapi¹ jest wskazany u chorych z PBL w leczeniu wczeœniej nieleczonych
chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostêpna
jest ograniczona iloœæ danych dotycz¹cych skutecznoœci i bezpieczeñstwa stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwcia³ami monoklonalnymi, w tym preparatem, lub u pacjentów wczeœniej opornych na leczenie preparatem w skojarzeniu z
chemioterapi¹. Reumatoidalne zapalenie stawów: preparat w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim,
aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces
zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie preparatu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy wp³yw na postêp
uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ: preparat w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u doros³ych pacjentów z ciê¿k¹,
aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera) (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. microscopic
polyangiitis, MPA).
Roche Registration

(1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
Lenalidomide Pharmascience: kaps. twarde 5 mg Rx-z 100% 583,44 Lenalidomide
ICD-10: C.84.a.
- 21 szt. u
B(1)
bezp³. W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu podLenalidomide Pharmascience: kaps. twarde 10 mg Rx-z 100% 1166,89 trzymuj¹cym doros³ych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim po au- Meaxin: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u
tologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt leczniczy w terapii
- 21 szt. u
B(1)
bezp³. skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub z melfala-

Lenalidomide Pharmascience: kaps. twarde 15 mg Rx-z 100% 1750,33 nem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym
uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt
- 21 szt. u
B(2)
bezp³. leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych paLenalidomide Pharmascience: kaps. twarde 25 mg Rx-z 100% 2917,22 cjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden
- 21 szt. u
B(2)
bezp³. schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim po
autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt leczniczy w terapii
skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z
nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu. Produkt w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co
najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od
przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1
ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak
grudkowy. Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym
ch³oniakiem grudkowym (ang. FL - follicular lymphoma) (stopnia 1 - 3a).
Pharmascience International Limited

jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w
przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku,
zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany jest w leczeniu doros³ych
pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z
uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. follicular lymphom, FL) (stopnia
1-3a).
Zentiva
100%

Leukeran®: tabl. powl. 2 mg - 25 szt.

Rx B(1)

80,51
bezp³.
bezp³.

B(2)
Chlorambucil (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.8.
W: Choroba Hodgkina (ziarnica z³oœliwa), - niektóre postaci nieziarniczych ch³oniaków z³oœliwych (non-Hodgkin’s lymphoma), przewlek³a bia³aczka limfatyczna, makroglobulinemia Waldenströma.
Aspen Pharma Trading Limited

100% 1024,00 Levofolic: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 4 ml
Lenalidomide Sandoz: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u Rx-z B(1)
bezp³.
Lenalidomide Sandoz: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. Rx-z 100% 2048,00 Levofolic: inf./inj. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 9 ml
u
B(1)
bezp³.

100% 58,97
B(1)
bezp³.
100% 132,68
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Sodium folinate (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.01.

Lenalidomide Sandoz: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. Rx-z 100% 3072,01 W: L-folinian disodowy jest wskazany w: zmniejszaniu objawów toksycznoœci i zau
B(2)
bezp³. pobieganiu dzia³ania antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat w leczelekami cytotoksycznymi oraz w przypadkach przedawkowania u doros³ych i u
Lenalidomide Sandoz: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. Rx-z 100% 5120,01 niu
dzieci; w terapii skojarzonej z 5-FU w leczeniu cytotoksycznym.
medac
u
B(2)
bezp³.
100%
635,04
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
Rx-z (1)
Linorion: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u

ICD-10: C.84.a.
W: Dawka 5 mg i 25 mg. Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z noworozpoznanym
szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych.
Produkt leczniczy w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub melfalanem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê
do przeszczepienia. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem
grudkowym (ang. follicular lymphoma, FL) (stopnia 1-3a). Dawka 10 mg i 15 mg.
Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. Produkt leczniczy w terapii
skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub melfalanem i prednizonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym
uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co
najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z niedokrwistoœci¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. follicular
lymphoma, FL) (stopnia 1-3a).
Sandoz GmbH
100% 583,44
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1166,89
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1750,33
Lenalidomide Teva: kaps. twarde 15 mg
Rx-z
- 21 szt. (blister) u
B(2)
bezp³.
100% 2917,22
Lenalidomide Teva: kaps. twarde 25 mg
Rx-z
(2)
- 21 szt. (blister) u
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim

Lenalidomide Teva: kaps. twarde 5 mg
- 21 szt. (blister) u
Lenalidomide Teva: kaps. twarde 10 mg
- 21 szt. (blister) u

B
bezp³.
100% 1270,08
B(1)
bezp³.
100% 1905,12
Rx-z (2)
Linorion: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 3175,20
Rx-z (2)
Linorion: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Preparat w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim
po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Preparat w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem, lub z melfalanem i
prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepu.
Preparat w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden
schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Preparat w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu
zespo³ów mielodysplastycznych o niskim lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby
leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak grudkowy. Preparat w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania
w leczeniu doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym
(ang. FL) (stopnia 1-3a).
Orion Corporation

Linorion: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u

Lysodren: tabl. 500 mg - 100 szt.
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Lenal

Rx-z

100% 317,52
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 635,04
Rx-z B(1) bezp³.
Meaxin: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
W: Produkt jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z
nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji szpiku
jako leczenia pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z CML
Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskuteczne, w fazie akceleracji choroby lub w przebiegu prze³omu blastycznego; doros³ych pacjentów oraz
dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapi¹; doros³ych pacjentów z
nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na leczenie Ph+ ALL w monoterapii; doros³ych pacjentów z
zespo³ami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. MDS/MPD) zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu receptora p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (ang.
PDGFR); doros³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym
(ang. HES) i/lub przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang. CEL) z rearan¿acj¹
FIP1L1-PDGFRa. Nie oceniano wp³ywu produktu leczniczego na wynik transplantacji szpiku. Lek jest wskazany w: leczeniu doros³ych pacjentów ze z³oœliwymi, nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami, Kit (CD 117) dodatnimi nowotworami
podœcieliskowymi przewodu pokarmowego (ang. GIST); leczeniu adjuwantowym
doros³ych pacjentów z istotnym ryzykiem nawrotu po zabiegu usuniêcia Kit (CD
117)-dodatnich nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST).
Pacjenci z ma³ym lub bardzo ma³ym ryzykiem nawrotu nie powinni otrzymywaæ leczenia adjuwantowego; leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang. DFSP) oraz doros³ych pacjentów z
nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y skutecznoœæ imatynibu
oceniana jest na podstawie wskaŸnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progresji choroby w CML, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+ ALL, MDS/MPD,
wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi i/lub z
przerzutami GIST i DFSP oraz na podstawie okresu prze¿ycia bez wznowy w leczeniu adjuwantowym GIST. Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z
MDS/MPD zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu PDGFR jest bardzo ograniczone. Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML), brak kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêkszone prze¿ycie w
Krka
tych wskazaniach.

Rx-z B(1)

100% 43,09
B(1)
bezp³.
B(2)
bezp³.
R(3)
3,20
Mercaptopurine (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.40. (3)
Choroba Leœniowskiego-Crohna, Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego
W: Lek cytostatyczny. Merkaptopuryna stosowana jest w celu wywo³ania remisji i w
leczeniu podtrzymuj¹cym w: ostrej bia³aczce limfoblastycznej, ostrej bia³aczce mieloblastycznej. Mo¿e byæ stosowana w przewlek³ej bia³aczce granulocytowej. Lek
stosowany w leczeniu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego i choroby Leœniowskiego-Crohna.
Vis

Mercaptopurinum VIS: tabl. 50 mg - 30 szt.

Methotrexat-Ebewe®: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inj. [roztw.] 10 mg/ml
- 5 amp. 5 ml u
Methotrexat-Ebewe®: inj. [roztw.] 10 mg/ml
100% 2795,31 - 10 amp. 1 ml u
Rx-z (1)
B
bezp³. Methotrexat-Ebewe®: inj. [roztw.] 100 mg/ml
- 5 amp. 5 ml u

Rx

Lz

100% 396,90
B(1)
bezp³.

Lz 100%

91,58

Lz 100%

-

Rx 100%

28,93

Rx 100%

35,62

Lz 100% 28,93
Mitotane (1) Chemioterapia ICD-10: C.43.
W: Leczenie objawowe zaawansowanego raka kory nadnerczy (nieoperacyjnego, z Methotrexate (1) Chemioterapia ICD-10: C.41.
przerzutami lub wznow¹ nowotworow¹). Dzia³anie produktu w niewydzielaj¹cym ra- W: Nowotwory z³oœliwe, np. ostra bia³aczka limfoblastyczna (ALL) w³¹cznie z biaku kory nadnerczy nie zosta³o ustalone.
Laboratoire HRA-Pharma
³aczk¹ oponow¹, nieziarniczy ch³oniak z³oœliwy (ang. Non-Hodgkin’s Lymphoma 100% 2309,62 NHL), rak piersi, rak j¹dra, rak jajnika, nowotwory g³owy i szyi, drobnokomórkowy
rak p³uc, nab³oniak kosmówkowy z³oœliwy, miêsaki koœci; oporna na inne leczenie
MabThera®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/10 ml Rx-z B(1)
bezp³. ³uszczyca.
Ebewe Pharma GmbH
- 2 fiol. 10 ml
B(2)
bezp³.
Rx 100%
X
Methotrexat-Ebewe®: tabl. 2,5 mg - 50 szt. u
100% 5775,58
100% 21,78
MabThera®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg/50 ml Rx-z B(1)
Rx (1)
Methotrexat-Ebewe®: tabl. 5 mg - 50 szt. u
bezp³.
- 1 fiol. 50 ml
B
2,57
B(2)
bezp³.
100% 33,98
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zaR(2)
24,31
paleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program le- Methotrexat-Ebewe®: tabl. 10 mg - 50 szt. u
Rx (1)
kowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
B
2,98
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
(3)
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy stosuje siê u doros³ych w nastêpuj¹cych wskazaniach: ch³oniaki nieziarnicze (NHL): preparat jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych Methotrexate (1) Nowotwory z³oœliwe (2) W: Najciê¿sza, oporna na leczenie pochorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawanso- staæ uogólnionej ³uszczycy pospolitej (psoriasis vulgaris), w³¹cznie z ³uszczycowym
wania w skojarzeniu z chemioterapi¹. Preparat jest wskazany w leczeniu podtrzym- zapaleniem stawów (³uszczyca stawowa). Choroby autoimmunologiczne, np. reuuj¹cym chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedŸ matoidalne zapalenie stawów. Skojarzone leczenie wielolekowe nowotworów z³oœlina leczenie indukcyjne. Preparat w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych wych i ostrych bia³aczek, kiedy wystêpuj¹ wskazania do leczenia doustnego. (3)
Ebewe Pharma GmbH
na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w Chemioterapia ICD-10: C.41.
przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy
po chemioterapii. Preparat jest wskazany w leczeniu chorych na ch³oniaki nieziarni-
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Metot

100% 297,68
100% 34,02
Neocitec: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg - 1 fiol. 1 ml Rx B(1)
B(1)
bezp³.
bezp³.
Methotrexate (1) Chemioterapia ICD-10: C.41.
100% 170,10
W: Ostra bia³aczka limfoblastyczna, ch³oniaki nieziarnicze, kostniakomiêsak, wspo- Neocitec: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg - 1 fiol. 5 ml Rx B(1)
bezp³.
magaj¹co w zaawansowanym raku piersi, rak g³owy i szyi z przerzutami lub wznow¹, kosmówczak i inne rodzaje choroby trofoblastycznej, zaawansowany rak Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W:
Winorelbina
jest
wskazana
w
leczeniu:
niedrobnokomórkowego
raka
p³uc
(stapêcherza moczowego.
Accord Healthcare
dium 3 lub 4); w monoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (stadium 4),
100% 19799,64 w przypadku, gdy chemioterapia oparta na schematach zawieraj¹cych antracykliny
Rx-z (1)
Mozobil: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 1 fiol. 1,2 ml u
B
bezp³. lub taksany okaza³a siê nieskuteczna lub nie mo¿e byæ zastosowana. Sandoz GmbH

Metotreksat Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u

Rx-z

100% 311,85
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 623,70
Rx-z B(1) bezp³.
Nibix: kaps. twarde 400 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
W: Imatynib jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia
pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z CML Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby,
lub w przebiegu prze³omu blastycznego; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z
nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z chromosomem Philadelphia (Ph+
ALL) w skojarzeniu z chemioterapi¹; doros³ych pacjentów z nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na
leczenie Ph+ ALL w monoterapii; doros³ych pacjentów z zespo³ami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. MDS/MPD) zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu receptora
p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. PDGFR); doros³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym (ang. HES) i/lub przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang.CEL) z rearan¿acj¹ FIP1L1-PDGFRa. Nie oceniano wp³ywu imatynibu na
wynik transplantacji szpiku. Imatynib jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang. DFSP) oraz doros³ych
pacjentów z nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y, skutecznoœæ imatynibu zosta³a oceniona na podstawie wspó³czynnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i
cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progresji choroby w CML,
wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+ ALL, MDS/MPD,
wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z DFSP. Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z MDS/MPD zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu PDGFR
jest bardzo ograniczone. Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej przewlek³ej bia³aczki szpikowej
(CML) brak kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêkszone prze¿ycie w tych wskazaniach.
Adamed

Plerixafor (1) Chemioterapia ICD-10: C.71.
W: Produkt w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) jest
stosowany do zwiêkszenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych we Nibix: kaps. twarde 100 mg - 60 szt. u
krwi obwodowej w celu ich pobrania, a nastêpnie autologicznego przeszczepienia
pacjentom z ch³oniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których mobilizacja tych komórek jest niewystarczaj¹ca.
Genzyme Europe B.V.
100% 568,53
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2274,12
tMvasi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 16 ml
B(2)
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona produktem leczniczym z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu
receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w
tym taksany lub antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy
otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie
ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem leczniczym w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora
HER2. Ponadto w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny produkt leczniczyI jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Produkt leczniczy w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z
przerzutami lub nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika
wzrostu (EGFR). Produkt leczniczy w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem
jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO - Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem
otrzewnej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka
jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor)
lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt leczniczy w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿
dwa schematy chemioterapii i, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu
ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt
leczniczy w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek,
które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Amgen

tMvasi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml

Rx-z B(1)

100% 210,10
B(1)
bezp³.
100% 374,22
Rx (2)
Myleran®: tabl. powl. 2 mg - 100 szt.
B
bezp³.
Busulfan (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.4.
W: Lek wskazany jest do leczenia kondycjonuj¹cego przed przeszczepieniem komórek macierzystych uk³adu krwiotwórczego u pacjentów, u których skojarzone stosowanie du¿ych dawek busulfanu i cyklofosfamidu zosta³o uznane za najlepsz¹ dostêpn¹
opcjê terapeutyczn¹. Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia paliatywnego przewlek³ej fazy przewlek³ej bia³aczki granulocytowej. Lek skutecznie wywo³uje d³ugotrwa³¹ remisjê czerwienicy prawdziwej, szczególnie u pacjentów ze znaczn¹
nadp³ytkowoœci¹. Produkt leczniczy mo¿e byæ skuteczny w leczeniu niektórych przypadków nadp³ytkowoœci samoistnej i mielofibrozy.
Aspen Pharma Trading Limited

Myleran®: tabl. powl. 2 mg - 25 szt.

Rx

Rx-z B(1)

100% 588,80
bezp³.
R(2)
13,57
100% 1177,61
Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
(1)
uwalnianiu] 20 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.) Rx-z B(2) bezp³.
R
11,44
100% 1766,39
Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
(1)
uwalnianiu] 30 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.) Rx-z B(2) bezp³.
R
4,57
Octreotide (1) Chemioterapia ICD-10: C.45.a.; C.45.b. (2) Akromegalia, Leczenie
objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, którzy
zadowalaj¹co reaguj¹ na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z
objawami zespo³u rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespó³ Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania w³aœciwego stê¿enia glukozy przed operacj¹ oraz w leczeniu podtrzymuj¹cym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci
prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; objawy hipersekrecji wystêpuj¹ce w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych
ni¿ okreœlone w ChPL
W: Leczenie pacjentów z akromegali¹, u których leczenie chirurgiczne jest niewskazane lub nieskuteczne, albo pacjentów bêd¹cych w okresie przejœciowym, przed
wyst¹pieniem ca³kowitego efektu dzia³ania radioterapii. Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, np. rakowiakami z cechami zespo³u rakowiaka. Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami
neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym, w przypadku których wykluczono ognisko pierwotne nieznajduj¹ce siê w œrodkowej czêœci prajelita. Leczenie gruczolaków przysadki
wydzielaj¹cych TSH: gdy nie dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicznym i/lub radioterapii; u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest odpowiednie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia osi¹gnie
skutecznoœæ.
Teva B.V.

Okteva: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed³.
uwalnianiu] 10 mg - 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)

Myocet®: inf. [prosz.+ sk³adniki do przyg. konc. dyspersji Rx-z 100% 3759,21 Oncaspar: inj./inf. [roztw.] 750 j.m./ml - 1 fiol. ±
liposomalnej] 50 mg - 2 zest. 3 kompon. u
B(1)
bezp³.

Rx-z B(1)

Rx-z

100% 7563,21
B(1)
bezp³.

Pegaspargase (1) Chemioterapia ICD-10: C.48.
Doxorubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.21.a.; C.21.b.
W: W skojarzeniu z cyklofosfamidem wskazany jako lek pierwszego rzutu w leczen- W: Produkt leczniczy wskazany jest jako element skojarzonego leczenia ostrej bia³aczki
limfoblastycznej (ang. ALL) u dzieci i m³odzie¿y od urodzenia do 18 lat oraz u
iu kobiet z rakiem piersi z przerzutami.
Teva Pharmaceuticals Polska
doros³ych.
Les Laboratoires Servier
100% 511,20
Navelbine®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Rx (1)
100%
6,69
Ondansetron Accord 2 mg/ml: inf./inj. [roztw.]
- 10 fiol. 1 ml
B
bezp³.
Rx (1)
2 mg/ml - 5 amp. 2 ml
B
bezp³.
®
100%
2556,04
Navelbine : inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg/5 ml
Rx (1)
100% 13,38
Ondansetron Accord 2 mg/ml: inf./inj. [roztw.]
- 10 fiol. 5 ml
B
bezp³.
Rx (1)
2 mg/ml - 5 amp. 4 ml
B
bezp³.
Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09.
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca. Zaawansowany rak piersi z przerzutami.
Pierre Fabre Medicament W: Doroœli: leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych przez chemioterapiê cytotoksyczn¹ i radioterapi¹ oraz zapobieganie i leczenie nudnoœci i wymiotów w okresie
100% 177,82 pooperacyjnym. Dzieci i m³odzie¿: leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych przez
Rx (1)
Navelbine®: kaps. 20 mg - 1 szt.
B
bezp³. chemioterapiê u dzieci w wieku ³6 m-cy. Zapobieganie i leczenie nudnoœci i wymioAccord Healthcare
100% 266,73 tów w okresie pooperacyjnym u dzieci w wieku ³1 m-ca.
Rx (1)
Navelbine®: kaps. 30 mg - 1 szt.
100% 18,09
B
bezp³.
Ondansetron Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
Rx B(1) bezp³.
Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
4 mg - 10 szt. NOWOŒÆ
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca. Zaawansowany rak piersi.
R(2)
7,59
Pierre Fabre Medicament
100% 29,37
100% 226,80 Ondansetron Bluefish: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej
(1)
Navirel®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Rx B
bezp³.
Rx (1)
- 10 fiol. 1 ml
B
bezp³. 8 mg - 10 szt. NOWOŒÆ
R(2)
3,20
®
100%
1134,00
Navirel : inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09. (2) Nowotwory
Rx (1)
- 10 fiol. 5 ml
z³oœliwe
B
bezp³.
W: Doroœli: leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych przez chemioterapiê cytotokVinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W: W monoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (w IV stopniu zaawan- syczn¹ i radioterapiê oraz zapobieganie nudnoœci¹ i wymiotom w okresie pooperacyjnym
u doros³ych. Dzieci: leczenie nudnoœci i wymiotów wywo³anych przez
sowania), u których chemioterapia obejmuj¹ca antybiotyk antracyklinowy i taksan
zakoñczy³a siê niepowodzeniem lub nie jest w³aœciwa. Niedrobnokomórkowy rak chemioterapiê u dzieci w wieku ³6 m-cy. Zapobieganie i leczenie nudnoœci i wymiotów
w
okresie
pooperacyjnym u dzieci w wieku ³1 m-ca.
Bluefish Pharma
p³uca (w III lub IV stopniu zaawansowania).
medac

Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 1 amp. 4 ml Rx 100%
Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 1 amp. 2 ml Rx 100%

2,93
1,46
6,69
bezp³.
11,34
bezp³.
29,31
14,65

100%
B(1)
100%
Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 5 amp. 4 ml Rx (1)
B
Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 10 amp. 4 ml Rx 100%
Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 10 amp. 2 ml Rx 100%
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09.
W: Doroœli. Produkt jest wskazany w leczeniu nudnoœci i wymiotów wywo³anych cytotoksyczn¹ chemioterapi¹ i radioterapi¹. Produkt jest tak¿e wskazany w zapobieganiu i leczeniu nudnoœci i wymiotów pooperacyjnych (ang. PONV). Dzieci i
m³odzie¿. Produkt jest wskazany w leczeniu nudnoœci i wymiotów wywo³anych
przez chemioterapiê (ang. CINV) u dzieci w wieku 6 m-cy i starszych oraz w zapobieganiu i leczeniu oœci wymiotów pooperacyjnych (ang. PONV) u dzieci w wieku 1
m-ca i starszych.
Fresenius Kabi Austria

Ondansetron Kabi: inj. [roztw.] 2 mg/ml - 5 amp. 2 ml Rx

100%

96,39
5,47
B
bezp³.
Zoledronic acid (1) W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkalcemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym
procesem nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej chorob¹ nowotworow¹ (ang. tumor-induced hypercalcaemia - TIH) u doros³ych pacjentów. (2) Chemioterapia ICD-10: C.68.; C.68.b.
Egis

Osporil : inf. [roztw.] 4 mg/100 ml - 1 fiol. 100 ml u

Rx-z R(1)

(2)

Oxaliplatin Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 20 ml u
Oxaliplatin Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u
Oxaliplatin Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 40 ml u

100% 64,64
B(1)
bezp³.
100% 32,32
Lz (1)
B
bezp³.
100% 129,28
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Oxaliplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.46.;C.46.b.
W: Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA)
jest wskazana do stosowania w: leczeniu uzupe³niaj¹cym raka okrê¿nicy III stopnia
(Duke C) po ca³kowitej resekcji guza pierwotnego; leczeniu raka okrê¿nicy i odbytu z
przerzutami.
Fresenius Kabi

Oxaliplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
5 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
Oxaliplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
Oxaliplatinum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
5 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u

100% 33,45
B(1)
bezp³.
100% 66,91
Lz (1)
B
bezp³.
100% 133,81
Lz (1)
B
bezp³.

Lz

Oxaliplatin (1) Chemioterapia ICD-10: C.46.;C.46.b.
W: Oksaliplatyna stosowana w skojarzeniu z 5-FU i kwasem folinowym (ang. FA)
wskazana jest do: leczenia wspomagaj¹cego raka okrê¿nicy w stadium III (Duke C)
po ca³kowitej resekcji guza pierwotnego; leczenia raka jelita grubego z przerzutami.
Accord Healthcare

tOyavas: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 16 ml u NOWOŒÆ

100% 1916,46
B(1)
bezp³.
100% 479,12
tOyavas: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z B(2) bezp³.
- 1 fiol. 4 ml u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Bevacizumab (1) Chemioterapia ICD-10: C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d. (2)
Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskazany w
leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako
leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu
uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktem leczniczym z
kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów
z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub
antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany
lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie
powinni byæ leczeni produktem leczniczym w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu
uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z
przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Produkt leczniczy w
skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt leczniczy
w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i
gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny
raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano
wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na
receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹
doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej,
którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie
stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt leczniczy w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami
platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Stada Arzneimittel

Rx-z

Paclitaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 34,02
- 1 fiol. 5 ml u
B(1)
bezp³.
Paclitaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 113,40
- 1 fiol. 16,7 ml u
B(1)
bezp³.
Paclitaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 153,09
- 1 fiol. 25 ml u
B(1)
bezp³.

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Paclitaxel-Ebewe: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 340,20
Pegasys: inj. [roztw.] 135 µg/0,5 ml
- 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³. - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Paclitaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.47.
W: Rak jajnika. Paklitaksel jest wskazany w leczeniu skojarzonym z cisplatyn¹ w
chemioterapii 1-go rzutu u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm), po wczeœniejszej laparotomii. Paklitaksel jest wskazany
w chemioterapii 2-go rzutu w leczeniu raka jajnika z przerzutami, gdy standardowe
leczenie schematami zawieraj¹cymi platynê okaza³o siê nieskuteczne. Rak piersi.
W leczeniu adjuwantowym paklitaksel jest wskazany u pacjentów z przerzutami do
wêz³ów ch³onnych po terapii antracyklin¹ i cyklofosfamidem (AC). Leczenie adjuwantowe paklitakselem nale¿y uwa¿aæ za alternatywê dla przed³u¿onej terapii AC.
Paklitaksel jest wskazany do pocz¹tkowego leczenia miejscowego zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami, zarówno w skojarzeniu z antracyklin¹ u
pacjentów, u których mo¿na zastosowaæ leczenie antracyklin¹ lub w skojarzeniu z
trastuzumabem u pacjentów ze zwiêkszon¹ ekspresj¹ receptora HER-2 na poziomie 3+ oznaczonym metod¹ immunohistochemiczn¹, u których leczenie antracyklin¹
nie jest odpowiednie. W monoterapii, paklitaksel jest wskazana w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których standardowe leczenie schematami zawieraj¹cymi antracyklinê okaza³o siê nieskuteczne lub jest nieodpowiednie.
Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak p³uca. Paklitaksel w leczeniu skojarzonym z cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca (ang.
NSCLC) u pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego daj¹cego
potencjaln¹ szansê na wyleczenie i/lub do radioterapii. Miêsak Kaposi’ego w przebiegu AIDS. Paklitaksel jest wskazany w leczeniu zaawansowanego miêsaka Kaposi’ego (ang. KS) w przebiegu AIDS u pacjentów, u których wczeœniejsze leczenie
antracyklin¹ liposomaln¹ okaza³o siê nieskuteczne. Ograniczona iloœæ danych potwierdza skutecznoœæ produktu leczniczego w tym wskazaniu. Podsumowanie istotnych badañ - szczegó³y patrz ChPL.
Ebewe Pharma GmbH

100% 561,53
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 743,39
Pegasys: inj. [roztw.] 180 µg/0,5 ml
(1)
Rx-z B
bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(2)
bezp³.
Peginterferon alfa-2a (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B
(2) Chemioterapia ICD-10: C.79.a.; C.79.b.
W: Przewlek³e WZW typu B. Produkt jest wskazany w leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (pwzw B) z obecnoœci¹ antygenu otoczki wirusa
zapalenia w¹troby typu B (ang. HBeAg) i bez, u doros³ych pacjentów ze skompensowan¹ chorob¹ w¹troby, z oznakami replikacji wirusowej i z podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT lub z potwierdzonym histologicznie zapaleniem i/lub w³óknieniem w¹troby.
Produkt jest wskazany w leczeniu pwzw B z obecnoœci¹ antygenu otoczki wirusa zapalenia w¹troby typu B (HBe-Ag) u dzieci i m³odzie¿y w wieku 3 lata i starszych, bez
marskoœci w¹troby, z dowodami replikacji wirusowej oraz utrzymuj¹cym siê zwiêkszeniem aktywnoœci AlAT w surowicy. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u
dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y patrz ChPL. Przewlek³e WZW typu C. Produkt jest
wskazany w po³¹czeniu z innymi produktami leczniczymi w leczeniu przewlek³ego
wirusowego zapalenia w¹troby typu C (pwzw C) u pacjentów z wyrównan¹ chorob¹
w¹troby. Dane dotycz¹ce skutecznoœci leczenia WZW typu C dla ró¿nych genotypów HCV, szczegó³y patrz ChPL. Produkt w skojarzeniu z rybawiryn¹ wskazany jest
w leczeniu dzieci w wieku 5 lat i starszych oraz m³odzie¿y, chorych na pwzw C, wczeœniej nieleczonych i ze stwierdzonym HCV RNA. Podejmuj¹c decyzjê o wdro¿eniu
leczenia skojarzonego u dzieci, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e leczenie to mo¿e powodowaæ zahamowanie wzrostu. Nie ma pewnoœci, czy jest to proces odwracalny. Decyzjê o rozpoczêciu leczenia nale¿y podejmowaæ w ka¿dym przypadku
Roche
indywidualnie.

Rx-z B(1)

100% 26,65
B(1)
bezp³.
100% 1360,80
Rx-z (1)
100% 52,96 tPelgraz: inj. [roztw.] 6 mg/0,6 ml - 1 amp.-strzyk.
B
bezp³.
Rx (1)
B
bezp³. Pegfilgrastim (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.10.
W:
Skrócenie
czasu
trwania
neutropenii
i
zmniejszenie
czêstoœci
wystêpowania
goPaclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 70,76
r¹czki neutropenicznej u doros³ych pacjentów leczonych chemioterapi¹ cytotoksy- 1 fiol. 25 ml u
B(1)
bezp³. czn¹ z powodu choroby nowotworowej (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej
Accord Healthcare
Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100% 141,75 i zespo³ów mielodysplastycznych).
- 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³. Pemetreksed SUN: inf. [prosz. do przyg. konc. do
100% 136,08
Rx-z (1)
Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml Rx 100%
przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol. prosz. u
B
bezp³.
X
- 1 fiol. 100 ml u
100% 680,40
Pemetreksed SUN: inf. [prosz. do przyg. konc. do
Rx-z (1)
Paclitaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.47.
przyg. roztw.] 500 mg - 1 fiol. prosz. u
B
bezp³.
W: Rak jajnika: w leczeniu 1-go rzutu, produkt jest wskazany w skojarzeniu z cisplatyn¹ w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotwo- Pemetrexed (1) Chemioterapia ICD-10: C.49.
W:
Z³oœliwy
miêdzyb³oniak
op³ucnej.
Pemetreksed
w
skojarzeniu
z
cisplatyn¹
jest
rem (>1 cm) po wczeœniejszej laparotomii. W leczeniu 2-go rzutu, produkt jest
wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami, w przypadkach, w których leczenie przeznaczony do stosowania u nieleczonych wczeœniej chemioterapi¹ pacjentów, z
standardowe oparte na schematach zawieraj¹cych platynê okaza³o siê nieskutecz- nieoperacyjnym z³oœliwym miêdzyb³oniakiem op³ucnej. Niedrobnokomórkowy rak
ne. Rak piersi: leki jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym (adjuwantowym) raka p³uca. Pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazany jest jako leczenie pierwpiersi z przerzutami do wêz³ów ch³onnych, u chorych po standardowej terapii antrac- szego wyboru pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, w stadium miejyklin¹ i cyklofosfamidem (AC). Leczenie uzupe³niaj¹ce produktem powinno byæ roz- scowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym
patrywane jako alternatywa do przed³u¿onej terapii AC. Produkt jest wskazany w stopniu p³askonab³onkowa. Pemetreksed w monoterapii jest wskazany do stosowapocz¹tkowym leczeniu miejscowo zaawansowanych lub przerzutowych postaci ra- nia jako leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uka piersi albo w skojarzeniu z antracyklin¹ u pacjentów, u których mo¿na stosowaæ ca, w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w
antracyklinê, albo w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów ze zwiêkszona eks- przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa, u których nie nast¹pi³a progresja choropresja receptora HER-2 (receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2) by bezpoœrednio po zakoñczeniu chemioterapii, opartej na pochodnych platyny. Pena poziomie 3+, oznaczanym w badaniu immunohistochemicznym i u których stoso- metreksed w monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie drugiego
wanie antracyklin jest niewskazane. W monoterapii produktem jest wskazany w le- wyboru pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, w stadium miejscowo zaczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których leczenie antracyklina nie awansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³aSun Pharmaceutical
przynios³o rezultatów lub u pacjentów, którzy nie mog¹ zostaæ poddani standardo- skonab³onkowa.
wemu leczeniu antracyklin¹. Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak p³uca: pro100% 680,35
dukt w skojarzeniu z cisplatyn¹, jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego Pemetrexed Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
B
raka p³uca (NDRP) u chorych, którzy nie kwalifikuj¹ siê do leczenia operacyjnego 25 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
bezp³.
daj¹cego szanse na wyleczenie i/lub do radioterapii. Miêsak Kaposi’ego u chorych z
100% 1360,68
zespo³em nabytego niedoboru odpornoœci (AIDS): produkt jest wskazany do leczen- Pemetrexed Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
B
bezp³.
ia pacjentów z zaawansowanym miêsakiem Kaposi’ego zwi¹zanym z AIDS, u który- 25 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
ch wstêpna terapia antracyklinami liposomalnymi okaza³a sie nieskuteczna. Pemetrexed Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100% 136,07
Rx-z (1)
Wskazanie to poparte jest ograniczonymi danymi na temat skutecznoœci. Podsumo- 25 mg/ml - 1 fiol. 4 ml u
B
bezp³.
Fresenius Kabi
wanie odpowiednich badañ - szczegó³y patrz ChPL.

Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml
- 1 fiol. 5 ml u
Paclitaxel Kabi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 6 mg/ml
- 1 fiol. 16,7 ml u

Rx

Pemetrexed Accord: inf. [prosz. do przyg. konc. do

Rx-z 100%
100% 15,31 przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol. u
X
B(1)
bezp³. Pemetrexed Accord: inf. [prosz. do przyg. konc. do
Rx-z 100%
X
100% 51,03 przyg. roztw.] 500 mg - 1 fiol. u
Lz (1)
B
bezp³. Pemetrexed Accord: inf. [prosz. do przyg. konc. do
Rx-z
100%
X
100% 76,55 przyg. roztw.] 1000 mg - 1 fiol. u
Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
Pemetrexed
(1)
Chemioterapia
ICD-10:
C.49.
6 mg/ml - 1 fiol. 25 ml u
B
bezp³.
W: Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cisplatyn¹
100% 153,09 jest przeznaczony do stosowania u nieleczonych wczeœniej chemioterapi¹ pacjentPaclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz
6 mg/ml - 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³. ów z nieoperacyjnym z³oœliwym miêdzyb³oniakiem op³ucnej. Niedrobnokomórkowy
rak p³uca. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazany jest, jako leczenie
100% 272,16 pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium
Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
6 mg/ml - 1 fiol. 100 ml u
B
bezp³. miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w monoterapii jest wskazany do stosowania
Paclitaxel (1) Chemioterapia ICD-10: C.47.
W: Rak jajnika: w chemioterapii pierwszego rzutu raka jajnika, paklitaksel jest jako leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w
wskazany w leczeniu skojarzonym z cis-platyn¹ lub karboplatyn¹ pacjentek z za- stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przeawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm), po wczeœniej- wa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa, u których nie nast¹pi³a progresja choroby
szej laparotomii. W chemioterapii drugiego rzutu raka jajnika, paklitaksel jest bezpoœrednio po zakoñczeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Prowskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami w przypadkach, gdy standardowe dukt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie drugiego
leczenie schematami zawieraj¹cymi platynê okaza³o sie nieskuteczne. Rak piersi: rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaw leczeniu uzupe³niaj¹cym, paklitaksel jest wskazany w leczeniu pacjentek z rakiem awansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³aAccord Healthcare
piersi z przerzutami do wêz³ów ch³onnych po leczeniu antracyklin¹ i cyklofosfamid- skonab³onkowa.
em (AC). Nale¿y rozwa¿y¿ zastosowanie leczenia uzupe³niaj¹cego produktem lecz- Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [konc. do przyg.
100% 680,35
Rx-z (1)
niczym jako alternatywê do przed³u¿onego podawania leczenia skojarzonego roztw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³.
antracyklin¹ i cyklofosfamidem (AC). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako leczenie wstêpne raka piersi w stadium miejscowo zaawansowanym lub z Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [konc. do przyg.
100% 1360,68
Rx-z (1)
przerzutami, zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u pacjentek, u których mo¿na roztw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
B
bezp³.
zastosowaæ leczenie antracyklinami, jak w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjent100% 136,07
ek ze zwiêkszon¹ ekspresj¹ receptora HER-2 (receptor ludzkiego naskórkowego Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [konc. do przyg.
Rx-z
czynnika wzrostu 2) na poziomie 3+ oznaczonym metoda immunohistochemiczn¹, roztw.] 25 mg/ml - 1 fiol. 4 ml u
B(1)
bezp³.
u których leczenie antracyklin¹ nie jest odpowiednie. Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii raka piersi z przerzutami u pacjentek, u których standardowe le- Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [prosz. do przyg.
Rx-z
100%
X
czenie antracyklinami okaza³o sie nieskuteczne lub u pacjentek, które nie kwalifikuj¹ konc. roztw.] 100 mg - 1 fiol. u
siê do tego rodzaju leczenia. Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak p³uca: Pemetrexed Fresenius Kabi: inf. [prosz. do przyg.
Rx-z 100%
X
paklitaksel w leczeniu skojarzonym z cis-platyna jest wskazany w leczeniu niedrob- konc. roztw.] 500 mg - 1 fiol. u
nokomórkowego raka p³uc (NDRP) u pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ sie do zabie- Pemetrexed (1) Chemioterapia ICD-10: C.49.
gu chirurgicznego daj¹cego szansê na wyleczenie i/lub do radioterapii. Miêsak
Kaposiego w przebiegu AIDS: paklitaksel wskazany jest w leczeniu pacjentów z W: Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej: produkt w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest
zaawansowanym miêsakiem Kaposiego (MK) w przebiegu AIDS, u których uprzed- wskazany do stosowania u pacjentów z nieoperacyjnym z³oœliwym miêdzyb³oniaknie leczenie liposomalnymi postaciami antracyklin okaza³o sie nieskuteczne. Ogra- iem op³ucnej, nieleczonych wczeœniej chemioterapi¹. Niedrobnokomórkowy rak
niczone dane potwierdzaj¹ skutecznoœæ leku w tym wskazaniu.
Accord Healthcare p³uca: produkt w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany jako leczenie pierwszego
rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaRx-z 100%
X awansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³aPegasys: inj. [roztw.] 0,135 mg/0,5 ml - 1 zest.
Rx-z 100%
Pegasys: inj. [roztw.] 0,18 mg/0,5 ml - 1 zest.
X skonab³onkowa. Lek w monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie
podtrzymuj¹ce u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miej100% 365,74 scowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym
Pegasys: inj. [roztw.] 90 µg/0,5 ml
(1)
Rx-z B
bezp³. stopniu p³askonab³onkowa, u których nie nast¹pi³a progresja choroby bezpoœrednio
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+ ig³a)
po zakoñczeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy
B(2)
bezp³. monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów

Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
6 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Paclitaxelum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
6 mg/ml - 1 fiol. 16,7 ml u

Lz
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z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z
przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa.
Fresenius Kabi Oncology

Pemetrexed Sandoz: inf. [konc. do przyg. roztw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
Pemetrexed Sandoz: inf. [konc. do przyg. roztw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u

Rx-z

Pemetrexed Sandoz: inf. [konc. do przyg. roztw.]
25 mg/ml - 1 fiol. 4 ml u

Rx-z

Pemetrexed Sandoz: inf. [prosz. do przyg. konc. do
przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol. 10 ml u

Rx-z

Pemetrexed Sandoz: inf. [prosz. do przyg. konc. do
przyg. roztw.] 500 mg - 1 fiol. 50 ml u
Pemetrexed Sandoz: inf. [prosz. do przyg. konc. do
przyg. roztw.] 1000 mg - 1 fiol. 100 ml u

Rx-z

Rx-z

100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)

679,27
bezp³.
1359,67
bezp³.
134,95
bezp³.
294,84
bezp³.
1576,26
bezp³.

Rx-z 100% 2948,40

Pemetrexed (1) Chemioterapia ICD-10: C.49.
W: Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cisplatyn¹
jest przeznaczony do stosowania u nieleczonych wczeœniej chemioterapi¹ pacjentów z nieoperacyjnym z³oœliwym miêdzyb³oniakiem op³ucnej. Niedrobnokomórkowy
rak p³uca. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cisplatyn¹ wskazany jest, jako leczenie
pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium
miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w monoterapii jest wskazany do stosowania
jako leczenie podtrzymuj¹ce u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w
stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa, u których nie nast¹pi³a progresja choroby
bezpoœrednio po zakoñczeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie drugiego
rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu
p³askonab³onkowa. Dawka 25 mg/ml: ten produkt leczniczy jest przeznaczony do
stosowania wy³¹cznie u osób doros³ych.
Sandoz GmbH
100% 583,44
B(1)
bezp³.
100% 1166,89
Rx-z (1)
Polalid: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 1750,33
Rx-z (2)
Polalid: kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 2917,22
Rx-z (2)
Polalid: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b. (2) Chemioterapia
ICD-10: C.84.a.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii po³¹czonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub z
melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepu. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z deksametazonem jest wskazany do
leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych
pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL) (stopnia 1-3a).

Polalid: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u

Rx-z

Polpharma

100% 680,40
Rx-z B(1) bezp³.
R(2)
4,33
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy zawiesina doustna jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych
zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza
oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê
B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje
siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML)
lub zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w
celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e
ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu
macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki
leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.
Accord Healthcare

Posaconazole AHCL: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

100% 771,12
bezp³.
R(2)
95,05
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju

Posaconazole Glenmark: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

Rx-z B(1)
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Posac

inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych
u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B lub itrakonazol, lub w
przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu
przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy
ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby
lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ
na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub
brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt leczniczy jest równie¿
wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych
pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) lub zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w celu indukcji remisji i
mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków
immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang.
GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.
Glenmark

100% 680,40
Posaconazole Mylan: zaw. doust. 40 mg/ml
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 but. 105 ml
R(2)
4,33
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Lek jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych:
inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B lub itrakonazol, lub w przypadku
nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub w
przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i
grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez
pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol,
lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i
gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u
pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas
skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Lek jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z
ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) lub zespo³em mielodysplastycznym (ang.
MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z
tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ
grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.
Mylan Ireland Limited
100% 952,56
bezp³.
R(2) 276,49
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych
u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B lub itrakonazol albo
brak tolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub
brak tolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak
oporne na itrakonazol lub brak tolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol albo brak tolerancji tych
leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszej linii u
pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ definiuje siê
jako progresjê zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt leczniczy wskazany jest równie¿ w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom
grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) lub
zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w celu
indukcji remisji mog¹c¹ wywo³aæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê i obarczeni s¹ du¿ym ryzykiem rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; biorców macierzystych komórek
krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i obarczeni s¹ du¿ym ryzykiem rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych. Sandoz GmbH

Posaconazole Sandoz: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

Rx-z B(1)

100% 679,27
bezp³.
R(2)
3,20
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy w zaw. doustnej jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol lub w przypadku nietolerancji tych produktów leczniczych przez pacjenta; fuzarioza oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w
przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na
amfoterycynê B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków
przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których
przewiduje siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe. Opornoœæ jest definiowana
jako progresja zaka¿enia lub brak poprawy klinicznej po co najmniej 7 dniach w³aœciwego leczenia przeciwgrzybiczego w dawkach terapeutycznych. Produkt leczniczy
w postaci zaw. doustnej jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹
lub zespo³em mielodysplastycznym otrzymuj¹cych chemioterapiê indukuj¹c¹ remisjê mog¹c¹ powodowaæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê i u których istnieje du¿e ryzyko
rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjenci po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych (ang. HSCT) otrzymuj¹cy du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, u
których istnieje du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych.

Posaconazole Stada: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

Rx-z B(1)

Stada Arzneimittel

100% 679,27
bezp³.
R(2)
3,20
Posaconazole (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.14.a.; C.0.14.b.; C.0.14.c. (2) Zapobieganie inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu
szpiku (HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki leków immunosupresyjnych z powodu
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest du¿e ryzyko rozwoju
inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych WP: Zespó³ mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poni¿ej 18 r¿. przygotowywanych do przeszczepieniach komórek krwiotwórczych;
stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poni¿ej 18
r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakoñczenia leczenia
immunosupresyjnego; przewlek³a choroba ziarniniakowa charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêstoœci¹ grzybiczych zaka¿eñ narz¹dowych; ostra bia³aczka limfoblastyczna u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii;
ch³oniaki z³oœliwe u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia
chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 r¿. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wczeœniej wystêpuj¹ce zaka¿enia grzybicze - do czasu zakoñczenia chemioterapii
W: Produkt leczniczy, zawiesina doustna jest wskazany w leczeniu nastêpuj¹cych
zaka¿eñ grzybiczych u doros³ych: inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynê B
lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; fuzarioza
oporna na amfoterycynê B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta; chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta; kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynê
B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta; kandydoza jamy ustnej i gard³a: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciê¿k¹ postaci¹ choroby lub u pacjentów o obni¿onej odpornoœci, u których przewiduje
siê s³ab¹ odpowiedŸ na leczeniemiejscowe. Opornoœæ definiowana jest jako progresja zaka¿enia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zaka¿eniom grzybiczym u nastêpuj¹cych pacjentów: pacjentów z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML)
lub zespo³em mielodysplastycznym (ang. MDS), którzy otrzymuj¹ chemioterapiê w
celu indukcji remisji i mog¹ w zwi¹zku z tym mieæ d³ugotrwa³¹ neutropeniê oraz du¿e
ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych; pacjentów po przeszczepieniu
macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. HSCT), którzy otrzymuj¹ du¿e dawki
leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. GVHD) i u których jest du¿e ryzyko rozwoju inwazyjnych zaka¿eñ grzybiTeva B.V.
czych.

Posaconazole Teva: zaw. doust. 40 mg/ml
- 1 but. 105 ml

tRevlimid®: kaps. twarde 2,5 mg - 7 szt. u
tRevlimid®: kaps. twarde 2,5 mg - 21 szt. u

Rx-z B(1)

Rx-z 100%
Rx-z 100%

X
X
100% 14297,70
Rx-z (1)
tRevlimid®: kaps. twarde 5 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 14990,81
Rx-z (1)
tRevlimid®: kaps. twarde 10 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 15812,08
®
Rx-z (2)
tRevlimid : kaps. twarde 15 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
100% 17393,00
Rx-z (2)
tRevlimid®: kaps. twarde 25 mg - 21 szt. u
B
bezp³.
Lenalidomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.b.; C.84.c. (2) Chemioterapia ICD-10: C.84.a.; C.84.c.
W: Szpiczak mnogi. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania
w leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt leczniczy
w terapii skojarzonej z deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem lub
z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
przeszczepu. Produkt leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do
leczenia doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. Zespo³y mielodysplastyczne. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z anemi¹ zale¿n¹ od przetoczeñ w przebiegu zespo³ów mielodysplastycznych o niskim
lub poœrednim-1 ryzyku, zwi¹zanych z nieprawid³owoœci¹ cytogenetyczn¹ w postaci
izolowanej delecji 5q, je¿eli inne sposoby leczenia s¹ niewystarczaj¹ce lub niew³aœciwe. Ch³oniak z komórek p³aszcza. Produkt leczniczy w monoterapii wskazany
jest w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek. Ch³oniak grudkowy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuks-

ymabem (przeciwcia³em anty-CD20) jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych pacjentów z uprzednio leczonym ch³oniakiem grudkowym (ang. FL) (stopCelgene
nia 1-3a).
100% 1087,51
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2718,77
tRiximyo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Produkt stosuje siê u doros³ych w nastêpuj¹cych wskazaniach. Ch³oniaki nieziarnicze (NHL). Produkt jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych chorych
na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
skojarzeniu z chemioterapi¹. Produkt jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym
chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedŸ na leczenie indukcyjne. Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy
po chemioterapii. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna,
prednizolon). Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika
martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie rytuksymabu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy
wp³yw na postêp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ. Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera)
(ang. GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. MPA).
Sandoz GmbH

tRiximyo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg
- 2 fiol. 10 ml

Rx-z B(1)

100% 500,09
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2500,47
tRuxience: inf. [konc. do sporz. roztw.] 500 mg
(1)
Rx-z B
bezp³.
- 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Ch³oniaki nieziarnicze (NHL). Produkt jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w skojarzeniu z chemioterapi¹. Produkt jest wskazany w
leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u
których uzyskano odpowiedŸ na leczenie indukcyjne. Produkt w monoterapii jest
wskazany w leczeniu doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV
stopniu klinicznego zaawansowania w przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w
przypadku drugiego lub kolejnego nawrotu choroby po chemioterapii. Produkt jest
wskazany w leczeniu doros³ych chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych
komórek B z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon). Produkt w
skojarzeniu z chemioterapi¹ jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych pacjentów pediatrycznych (w wieku ³6 m-cy do <18 lat) z zaawansowanymi ch³oniakami z dodatnim antygenem CD20, w tym ch³oniakami rozlanymi z du¿ych komórek B
(ang. DLBCL), ch³oniakiem Burkitta (ang. BL)/bia³aczk¹ typu Burkitta (ostr¹ bia³aczk¹ z dojrza³ych komórek B) (ang. BAL) lub ch³oniakiem przypominaj¹cym ch³oniak
Burkitta (ang. BLL). Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL). Produkt w skojarzeniu
z chemioterapi¹ jest wskazany u pacjentów z PBL w leczeniu wczeœniej nieleczonych pacjentów oraz u pacjentów opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostêpna jest ograniczona iloœæ danych dotycz¹cych skutecznoœci i bezpieczeñstwa
stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwcia³ami monoklonalnymi, w
tym rytuksymabem lub u pacjentów wczeœniej opornych na leczenie rytuksymabem
w skojarzeniu z chemioterapi¹. Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których
stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie
produktu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy wp³yw na postêp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ.
Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera)
(ang. GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. MPA). Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u dzieci i m³odzie¿y
(od ³2 do <18 lat) z ciê¿k¹, aktywn¹ GPA (Wegenera) i MPA. Pêcherzyca zwyk³a.
Produkt jest wskazany w leczeniu pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹ (PV) o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego.
Pfizer

tRuxience: inf. [konc. do sporz. roztw.] 100 mg
- 1 fiol. 10 ml

Rx-z B(1)

Sandimmun®: inf. do¿. [konc. do przyg. roztw.]
50 mg/ml - 10 amp. 1 ml u

Lz

100% 124,74
B(1)
bezp³.

Ciclosporin (1) Chemioterapia ICD-10: C.10.
W: Przeszczepianie narz¹dów mi¹¿szowych. Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu u pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, w¹troby, serca, serca i p³uc, p³uc lub trzustki. Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio
otrzymuj¹cych inne leki immunosupresyjne. Przeszczepianie szpiku. Zapobieganie
odrzucaniu przeszczepu po transplantacji szpiku. Zapobieganie lub leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD, ang. graft-versus-hostdisease).
Novartis Pharma

100% 34,02
Rx B(1) bezp³.
Sandostatin®: inj. [roztw.] 50 µg/ml - 5 amp. 1 ml
R(2)
26,52
100% 45,36
(1)
®
Rx B
Sandostatin : inj. [roztw.] 100 µg/ml - 5 amp. 1 ml
bezp³.
R(2)
25,20
Octreotide (1) Chemioterapia ICD-10: C.45.a. (2) Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; objawy hipersekrecji wystêpuj¹ce w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych ni¿ okreœlone w
ChPL
W: Leczenie objawowe i zmniejszanie stê¿enia hormonu wzrostu (ang. GH) i insulinopodobnego czynnika wzrostu (ang. IGF) w osoczu pacjentów z akromegali¹, u
których leczenie chirurgiczne lub radioterapia okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Produkt leczniczy jest równie¿ zalecany w leczeniu pacjentów z akromegali¹, u których
leczenie chirurgiczne jest przeciwwskazane b¹dŸ u pacjentów odmawiaj¹cych poddania siê takiemu leczeniu lub bêd¹cych w okresie przejœciowym, przed wyst¹pie-

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
niem pe³nych efektów radioterapii. £agodzenie objawów spowodowanych hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki (ang. GEP), takimi jak rakowiaki z cechami zespo³u rakowiaka. Lek nie jest lekiem przeciwnowotworowym i nie powoduje
u tych pacjentów wyleczenia. Zapobieganie powik³aniom po operacjach trzustki.
Nag³e postêpowanie w celu zahamowania krwawieñ lub zapobiegania nawrotom krwawieñ z ¿ylaków prze³yku w przebiegu marskoœci w¹troby. Produkt leczniczy jest
stosowany w po³¹czeniu ze specyficznym leczeniem, takim jak endoskopowa skleroterapia ¿ylaków. Leczenie gruczolaków przysadki wydzielaj¹cych TSH: gdy nie
dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicznym i/lub radioterapii; u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest odpowiednie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia osi¹gnie skutecznoœæ. Novartis Pharma

EGFR. Produkt leczniczy jest tak¿e wskazany w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub z NDRP z przerzutami,
u których nast¹pi³a stabilizacja choroby po 4 cyklach standardowej chemioterapii
pierwszego rzutu opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy jest tak¿e wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przerzutami, u których dosz³o do niepowodzenia leczenia po uprzednim zastosowaniu
co najmniej jednego schematu chemioterapii. Przy przepisywaniu produktu leczniczego nale¿y wzi¹æ pod uwagê czynniki zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia. Nie wykazano korzyœci, co do czasu prze¿ycia ani innych istotnych klinicznie skutków
leczenia u pacjentów z nowotworami, w których w badaniu immunohistochemicznym (IHC) nie stwierdzano ekspresji receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu
(EGFR). Rak trzustki: produkt leczniczy w skojarzeniu z gemcytabin¹ jest wskazany
100% 588,80 w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami. Przy przepisywaniu produktu
Sandostatin® Lar®: inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
Rx B(1) bezp³. leczniczego nale¿y wzi¹æ pod uwagê czynniki zwi¹zane z wyd³u¿eniem prze¿ycia.
10 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml
Nie wykazano korzyœci co do czasu prze¿ycia u pacjentów z chorob¹ miejscowo zaR(2)
13,57 awansowan¹.
Roche
100% 1177,61
Temozolomide Accord: kaps. twarde 5 mg
Sandostatin® Lar®: inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
Rx-z 100%
X
Rx
B(1)
bezp³.
- 1 but 5 szt. u
20 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml
R(2)
11,44 Temozolomide Accord: kaps. twarde 5 mg
100% 11,34
Rx-z (1)
100% 1766,39 - 5 szt. w sasz. u
B
bezp³.
Sandostatin® Lar®: inj. dom. [mikrogran.+ rozp.]
Rx
B(1)
bezp³.
Temozolomide
Accord:
kaps.
twarde
20
mg
30 mg - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. z rozp. 2,5 ml
Rx-z
100%
X
(2)
R
4,57 - 1 but 5 szt. u
Octreotide (1) Chemioterapia ICD-10: C.45.a.; C.45.b. (2) Akromegalia, Leczenie Temozolomide Accord: kaps. twarde 20 mg
100% 45,36
Rx-z (1)
objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, którzy - 5 szt. w sasz. u
B
bezp³.
zadowalaj¹co reaguj¹ na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z
Temozolomide
Accord:
kaps.
twarde
100
mg
objawami zespo³u rakowiaka, VIP-oma, glukagonoma, gastrinoma (zespó³ ZollingeRx-z
100%
X
ra-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania w³aœciwego stê¿enia glukozy przed ope- - 1 but 5 szt. u
racj¹ oraz w leczeniu podtrzymuj¹cym), GRF-oma oraz w leczeniu pacjentów z za- Temozolomide Accord: kaps. twarde 100 mg
100% 226,80
Rx-z (1)
awansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci
- 5 szt. w sasz. u
B
bezp³.
prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w ChPL; obja- Temozolomide Accord: kaps. twarde 140 mg
Rx-z
100%
X
wy hipersekrecji wystêpuj¹ce w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych - 1 but 5 szt. u
ni¿ okreœlone w ChPL
100% 340,20
Temozolomide
Accord:
kaps.
twarde
140
mg
W: Leczenie pacjentów z akromegali¹, u których leczenie chirurgiczne jest niewskaRx-z (1)
B
bezp³.
zane lub nieskuteczne lub pacjentów bêd¹cych w okresie przejœciowym, przed wy- - 5 szt. w sasz. u
st¹pieniem ca³kowitego efektu dzia³ania radioterapii. Leczenie objawów u Temozolomide Accord: kaps. twarde 180 mg
Rx-z 100%
X
pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami ¿o³¹dka, jelit i trzustki, np. rakowiakami z - 1 but 5 szt. u
cechami zespo³u rakowiaka. Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neu100%
453,60
Temozolomide
Accord:
kaps.
twarde
180
mg
roendokrynnymi wywodz¹cymi siê ze œrodkowej czêœci prajelita lub o nieznanym
Rx-z (1)
ognisku pierwotnym, w przypadku których wykluczono ognisko pierwotne nieznajd- - 5 szt. w sasz. u
B
bezp³.
uj¹ce siê w œrodkowej czêœci prajelita. Leczenie gruczolaków przysadki wydzielaTemozolomide
Accord:
kaps.
twarde
250
mg
j¹cych TSH: gdy nie dosz³o do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicznym
Rx-z
100%
X
i/lub radioterapii; u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest odpowied- - 1 but 5 szt. u
nie; u pacjentów napromienianych, a¿ do chwili, gdy radioterapia osi¹gnie skutecz- Temozolomide Accord: kaps. twarde 250 mg
100% 623,70
Rx-z (1)
Novartis Pharma - 5 szt. w sasz. u
noœæ.
B
bezp³.
100% 36,17 Temozolomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.64.
Rx B(1) bezp³. W: Lek jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów z nowo zdiagnozowanym
Setronon®: tabl. powl. 8 mg - 10 szt.
glejakiem wielopostaciowym w skojarzeniu z radioterapi¹ (ang. RT), a nastêpnie w
R(2)
10,00 monoterapii; dzieci od 3 lat, m³odzie¿y i doros³ych pacjentów z glejakiem z³oœliwym,
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09. (2) Nowotwory jak glejak wielopostaciowy lub gwiaŸdziak anaplastyczny, wykazuj¹cym wznowê lub
z³oœliwe
progresjê po standardowym leczeniu.
Accord Healthcare
W: Doroœli. Zapobieganie i hamowanie nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ i radioterapi¹ nowotworów. Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom okre- Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 5 mg - 5 szt. Rx-z 100% 11,81
su pooperacyjnego. Dzieci i m³odzie¿. Stosowanie ondansetronu w celu u
B(1)
bezp³.
zapobiegania i hamowania nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ no100%
47,25
Temozolomide
Glenmark:
kaps.
twarde
20
mg
wotworów wskazane jest u dzieci w wieku powy¿ej 6 m-cy. Nie przeprowadzono baRx-z
dañ dotycz¹cych stosowania ondansetronu doustnie w zapobieganiu i leczeniu - 5 szt. u
B(1)
bezp³.
pooperacyjnych nudnoœci i wymiotów; zaleca siê stosowanie w tym wskazaniu on100% 236,25
Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 100 mg
dansetronu w powolnym wstrzykniêciu do¿ylnym.
Teva Pharmaceuticals Polska
Rx-z (1)
- 5 szt. u
B
bezp³.
100% 2810,50
Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 60 mg
100% 330,75
Rx (1)
Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 140 mg
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
Rx-z (1)
B
bezp³. - 5 szt. u
B
bezp³.
100% 3735,72
100% 425,25
Temozolomide
Glenmark:
kaps.
twarde
180
mg
Rx-z (1)
B(2)
7,12 - 5 szt. u
B
bezp³.
Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 90 mg
Rx B(1) bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
100% 590,63
Temozolomide Glenmark: kaps. twarde 250 mg
Rx-z (1)
R(3)
10,32 - 5 szt. u
B
bezp³.
R(4)
10,32 Temozolomide (1) Chemioterapia ICD-10: C.64.
100% 4669,37 W: Produkt jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów z nowo zdiagnozowaB(2)
bezp³. nym glejakiem wielopostaciowym w skojarzeniu z radioterapi¹, a nastêpnie w monoterapii; dzieci w wieku od 3 lat, m³odzie¿y oraz pacjentów doros³ych z glejakiem
Somatuline Autogel: inj. [roztw.] 120 mg
Rx
B(1)
bezp³. z³oœliwym, jak glejak wielopostaciowy lub gwiaŸdziak anaplastyczny, wykazuj¹cym
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
R(3)
Glenmark
4,27 wznowê lub progresjê po standardowym leczeniu.
R(4)
4,27
100% 510,30
Rx (1)
Lanreotide (1) Chemioterapia ICD-10: C.37.a.; C.37.b. (2) Leczenie guzów neu- Thromboreductin: kaps. twarde 0,5 mg - 100 szt.
B
bezp³.
roendokrynnych ¿o³¹dkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i czêœci G2 (index
Ki67 do maksymalnie 10%) œrodkowej czêœci prajelita, trzustki, po wykluczeniu Anagrelide (1) Chemioterapia ICD-10: C.72.
W:
Preparat
jest
wskazany
w
leczeniu
nadp³ytkowoœci
samoistnej.
Decyzja
o
leczeognisk pierwotnych w koñcowej czêœci prajelita, u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami (3) Leczenie obja- niu powinna byæ podejmowana indywidualnie dla ka¿dego pacjenta, w zale¿noœci od
wów hipersekrecji wystêpuj¹cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych liczby krwinek p³ytkowych, wieku pacjenta, objawów klinicznych i danych z wywiadu,
(4) Akromegalia WP: Hiperinsulinizm spowodowany inn¹ przyczyn¹ ni¿ okreœlona w od szybkoœci narastania liczby p³ytek po postawieniu rozpoznania, wspó³istniej¹cych chorób i czynników ryzyka zakrzepów, oraz od obecnie stosowanego leczenChPL
Orphan Pharmaceuticals
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w d³ugotrwa³ym leczeniu chorych na akrome- ia, np. hydroksymocznikiem lub interferonem a.
galiê, gdy stê¿enie kr¹¿¹cego hormonu wzrostu (GH) i/lub insulinopodobnego czyn- Topotecan medac: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100% 73,71
nika wzrostu (IGF-1) pozostaj¹ nieprawid³owe po operacji i/lub radioterapii oraz u
Lz (1)
B
bezp³.
pacjentów, u których nie jest mo¿liwe przeprowadzenie operacji chirurgicznej i/lub 1 mg/ml - 1 fiol. 1 ml
zastosowanie radioterapii. Celem postêpowania terapeutycznego w akromegalii Topotecan medac: inf. [konc. do przyg. roztw.]
100% 147,42
Lz (1)
jest obni¿enie stê¿eñ GH i IGF-1, i o ile jest to mo¿liwe, doprowadzenie ich do warto- 1 mg/ml - 1 fiol. 2 ml
B
bezp³.
œci prawid³owych; w leczeniu objawów zwi¹zanych z akromegali¹;. w leczeniu gu100% 294,84
zów neuroendokrynnych ¿o³¹dkowo-jelitowo-trzustkowych (GEP-NET) G1 i czêœci Topotecan medac: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz
guzów G2 (indeks Ki67 do maks. 10%) œrodkowej czêœci prajelita, trzustki lub nie- 1 mg/ml - 1 fiol. 4 ml
B(1)
bezp³.
znanego pochodzenia, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w koñcowej czêœci prajelita, u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo Topotecan (1) Chemioterapia ICD-10: C.57.2
zaawansowanymi lub z przerzutami; w leczeniu objawów zwi¹zanych z guzami neu- W: Lek stosowany w monoterapii jest wskazany w leczeniu: pacjentek z rakiem jajniroendokrynnymi.
Ipsen Poland ka z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub kolejnego rzutu okaza³a
siê nieskuteczna; pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem p³uca, u kt100% 10,32 órych ponowne leczenie z u¿yciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nie(1)
Rx
B
bezp³. odpowiednie. Lek w skojarzeniu z cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu pacjentek z
Tamoxifen-EGIS: tabl. 20 mg - 30 szt. (3 blistry) u
rakiem szyjki macicy, nawracaj¹cym po radioterapii oraz u pacjentek w stadium IVB
B(2)
bezp³. zaawansowania choroby. U pacjentek, które wczeœniej otrzymywa³y cisplatynê, zaTamoxifen (1) Nowotwory z³oœliwe (2) Chemioterapia ICD-10: C.52.
stosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przypadku d³ugotrwa³ego okresu
medac
W: Leczenie raka piersi.
Egis bez leczenia.

Tarceva®: tabl. powl. 25 mg - 30 szt.
Tarceva®: tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
Tarceva®: tabl. powl. 150 mg - 30 szt.

100% 2063,88
B(1)
bezp³.
100% 6917,40
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 8618,40
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Erlotinib (1) Chemioterapia ICD-10: C.81.
W: Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP): produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca
(NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywuj¹cymi mutacjami

Sando
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do leczenia pacjentek z rakiem szyjki macicy, nawracaj¹cym po radioterapii oraz u
pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek, które wczeœniej
otrzymywa³y cis-platynê, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przyAccord Healthcare
padku d³ugotrwa³ego okresu bez leczenia.

Trisenox®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1 mg/ml
- 10 amp. 10 ml
Trisenox®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 2 mg/ml
- 10 fiol. 6 ml

Rx-z 100%

X

100% 9072,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
Arsenic trioxide (1) Chemioterapia ICD-10: C.65.a.; C.65.b.; C.65.c.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do indukcji remisji i konsolidacji u doros³ych pacjentów z: nowo zdiagnozowan¹ ostr¹ bia³aczk¹ promielocytow¹ (ang. Acute Promyelocytic Leucaemia, APL) z niskim lub poœrednim ryzykiem (liczba bia³ych
krwinek £10 x 103/µl) w skojarzeniu z kwasem all- trans- retynowym (ang.
all-trans-retinoic acid, ATRA); nawracaj¹c¹/oporn¹ na leczenie ostr¹ bia³aczk¹ promielocytow¹ (APL) (wczeœniejsze leczenie powinno obejmowaæ stosowanie retynoidu i chemioterapii), charakteryzuj¹c¹ siê translokacj¹ t (15; 17) i/lub obecnoœci¹
genu (ang. Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic-Acid Receptor - alpha PML/RAR-alfa). Nie badano wspó³czynnika odpowiedzi innych podtypów ostrych
bia³aczek pochodzenia szpikowego na trójtlenek arsenu. Teva Pharmaceuticals Polska
100% 211,16
bezp³.

Uromitexan®: inj. [roztw.] 100 mg/1 ml - 15 amp. 4 ml Rx-z B(1)

Mesna (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.08.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako œrodek profilaktyczny, obni¿aj¹cy czêstoœæ wystêpowania krwotocznego zapalenia pêcherza moczowego wywo³anego podawaniem oksazafosforyn (ifosfamidu, cyklofosfamidu trofosfamidu).
Produkt leczniczy nale¿y zawsze podawaæ z ifosfamidem. W przypadku stosowania
cyklofosfamidu lub trofosfamidu, preparat nale¿y zawsze podawaæ w dawkach przekraczaj¹cych 10 mg/kg mc. oksazafosforyny oraz u wszystkich pacjentów z grupy
podwy¿szonego ryzyka. G³ównymi czynnikami ryzyka s¹: przebyta radioterapia nowotworów narz¹dów miednicy, zapalenie pêcherza moczowego zwi¹zane z wczeœniejszym leczeniem ifosfamidem, cyklofosfamidem lub trofosfamidem lub przebyte
choroby dróg moczowych.
Baxter

Uromitexan® - (IR): inj. [roztw.] 100 mg/ml
- 15 amp. 4 ml

Rx

100% 157,56
B(1)
bezp³.

Mesna (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.08.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako œrodek profilaktyczny, obni¿aj¹cy czêstoœæ wystêpowania krwotocznego zapalenia pêcherza moczowego wywo³anego podawaniem oksazafosforyn (ifosfamidu, cyklofosfamidu trofosfamidu).
Produkt leczniczy nale¿y zawsze podawaæ z ifosfamidem. W przypadku stosowania
cyklofosfamidu lub trofosfamidu, preparat nale¿y zawsze podawaæ w dawkach przekraczaj¹cych 10 mg/kg mc. oksazafosforyny oraz u wszystkich pacjentów z grupy
podwy¿szonego ryzyka. G³ównymi czynnikami ryzyka s¹: przebyta radioterapia nowotworów narz¹dów miednicy, zapalenie pêcherza moczowego zwi¹zane z wczeœniejszym leczeniem ifosfamidem, cyklofosfamidem lub trofosfamidem lub przebyte
choroby dróg moczowych.
Delfarma

Uromitexan® - (IR): inj. (roztw.) 100 mg/ml
- 15 amp. 4 ml

Rx

100% 154,22
B(1)
bezp³.

Mesna (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.08.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako œrodek profilaktyczny, obni¿aj¹cy czêstoœæ wystêpowania krwotocznego zapalenia pêcherza moczowego wywo³anego podawaniem oksazafosforyn (ifosfamidu, cyklofosfamidu trofosfamidu).
Produkt leczniczy nale¿y zawsze podawaæ z ifosfamidem. W przypadku stosowania
cyklofosfamidu lub trofosfamidu, preparat nale¿y zawsze podawaæ w dawkach przekraczaj¹cych 10 mg/kg mc. oksazafosforyny oraz u wszystkich pacjentów z grupy
podwy¿szonego ryzyka. G³ównymi czynnikami ryzyka s¹: przebyta radioterapia nowotworów narz¹dów miednicy, zapalenie pêcherza moczowego zwi¹zane z wczeœniejszym leczeniem ifosfamidem, cyklofosfamidem lub trofosfamidem lub przebyte
choroby dróg moczowych.
Delfarma

Vincristine Teva: inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 1 ml u
Vincristine Teva: inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u

100% 26,03
B(1)
bezp³.
100% 130,13
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Vincristine (1) Chemioterapia ICD-10: C.61.
W: Produkt leczniczy jest stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu: ostrej bia³aczki limfocytowej; ch³oniaków z³oœliwych, w tym ch³oniaków ziarniczych i nieziarniczych; szpiczaka mnogiego;
nowotworów litych, z uwzglêdnieniem raka piersi (z przerzutami) i drobnokomórkowego raka p³uc; miêsaka Ewinga, p³odowego miêœniakomiêsaka pr¹¿kowanokomórkowego, pierwotnych guzów neuroektodermalnych (takich jak rdzeniak czy
nerwiak zarodkowy), guza Wilmsa i siatkówczaka; idiopatycznej plamicy ma³op³ytkowej (ITP). Pacjenci z ITP odporn¹ na splenektomiê i krótkoterminowe leczenie adrenokortykosteroidami mog¹ wykazywaæ odpowiedŸ na winkristinê, jednak¿e lek
ten nie jest zalecany jako terapia podstawowa w tej chorobie. Zalecane tygodniowe
dawki winkristyny podawane przez okres od 3-4 tyg. wywo³ywa³y trwa³¹ remisjê u
niektórych pacjentów. Jednak¿e, jeœli odpowiedŸ na lek nie wyst¹pi u pacjenta po
podaniu 3-6 dawek, jest ma³o prawdopodobne, aby kolejne dawki preparatu przynios³y jakiekolwiek korzyœci terapeutyczne.
Teva Pharmaceuticals Polska

Vinorelbine Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 1 ml
Vinorelbine Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
10 mg/ml - 1 fiol. 5 ml

100% 22,68
B(1)
bezp³.
100% 113,40
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W: Winorelbina jest wskazana do stosowania u osób doros³ych w leczeniu: w monoterapii pacjentów z przerzutowym rakiem piersi (w stadium IV), jeœli stosowanie chemioterapii z u¿yciem antracyklin i taksanu nie powiod³o siê lub jest niewskazane,
niedrobnokomórkowego raka p³uc (III lub IV stadium).
Accord Healthcare

Vinorelbine Alvogen: kaps. miêkkie 20 mg - 1 szt.
Vinorelbine Alvogen: kaps. miêkkie 30 mg - 1 szt.
Vinorelbine Alvogen: kaps. miêkkie 80 mg - 1 szt.

100% 132,00
B(1)
bezp³.
100% 198,00
Rx (1)
B
bezp³.
100% 527,99
Rx (1)
B
bezp³.

Rx

Vinorelbine (1) Chemioterapia ICD-10: C.63.
W: Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu: zaawansowanego nie100% 73,71 drobnokomórkowegoraka p³uc; zaawansowanego raka piersi, gdy inne metody leTopotecanum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
Alvogen
1 mg/ml - 1 fiol. 1 ml
B
bezp³. czenia nie s¹ niewskazane.
X
100% 294,84 Voriconazole Accord: tabl. powl. 50 mg - 10 szt. u Rx 100%
Topotecanum Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.]
Lz (1)
1 mg/ml - 1 fiol. 4 ml
X
B
bezp³. Voriconazole Accord: tabl. powl. 50 mg - 20 szt. u Rx 100%
Voriconazole Accord: tabl. powl. 200 mg - 10 szt. u Rx 100%
X
Topotecan (1) Chemioterapia ICD-10: C.57.2
W: Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany do leczenia: pacjentek z ra- Voriconazole Accord: tabl. powl. 200 mg - 20 szt. u Rx 100%
X
kiem jajnika z przerzutami, u których chemioterapia pierwszego lub kolejnego rzutu
100% 187,11
okaza³a sie nieskuteczna; pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym
p³uca [SCLC], u których ponowne leczenie z u¿yciem chemioterapii pierwszego rzu- Voriconazole Accord: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u Rx R(1)
3,20
tu uznano za nieodpowiednie. Topotekan w skojarzeniu z cis-platyn¹ jest wskazany
B(2)
bezp³.
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Voric

Voriconazole (1) W: Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum
dzia³ania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych i dzieci
w wieku od 2 lat w: leczeniu inwazyjnej aspergilozy; leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzysz¹cej neutropenii; leczeniu ciê¿kich, opornych na flukonazol zaka¿eñ inwazyjnych Candida (w tym C. krusei); leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ grzybiczych
wywo³anych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp. Lek nale¿y stosowaæ przede
wszystkim u pacjentów z postêpuj¹cymi, mog¹cymi zagra¿aæ ¿yciu zaka¿eniami.
WP: Profilaktyka inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z
zespo³ami przebiegaj¹cymi z niedoborami odpornoœci (2) Chemioterapia ICD-10:
C.0.15.
Accord Healthcare
100% 142,58
24,33
B
bezp³.
Voriconazole (1) W: Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum
dzia³ania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych i dzieci
w wieku od 2 lat w: leczeniu inwazyjnej aspergilozy, leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzysz¹cej neutropenii, leczeniu ciê¿kich, opornych na flukonazol zaka¿eñ inwazyjnych Candida (w tym C. krusei), leczeniu ciê¿kich zaka¿eñ grzybiczych
wywo³anych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp. Produkt nale¿y stosowaæ
przede wszystkim u pacjentów z postêpuj¹cymi, mog¹cymi zagra¿aæ ¿yciu zaka¿eniami. Profilaktyce inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka
po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang.
HSCT). WP: Profilaktyka inwazyjnych zaka¿eñ grzybiczych u pacjentów wysokiego
ryzyka z zespo³ami przebiegaj¹cymi z niedoborami odpornoœci (2) Chemioterapia
ICD-10: C.0.15.
Polpharma

Voriconazol Polpharma: tabl. powl. 200 mg - 20 szt. Rx R(1)
u
(2)

Vyxeos liposomal: inf. [prosz. do przyg. konc.
roztw.] 44 mg+ 100 mg - 1 fiol. 50 ml u

Rx-z

100% 25072,74
B(1)
bezp³.

Cytarabine + Daunorubicin (1) Chemioterapia ICD-10: C.83.
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu nowo rozpoznanej
ostrej bia³aczki szpikowej zale¿nej od terapii (ang. t-AML) lub ostrej bia³aczki szpikowej z cechami zale¿nymi od mielodysplazji (ang. AML-MRC).
Jazz Pharmaceuticals Ireland

100% 85,39
B(1)
bezp³.
100% 230,42
Zarzio: inf./inj. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
(2)
Rx-z R
9,26
- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(1)
bezp³.
100% 121,30
Zarzio: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
Rx-z (1)
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³.
100% 368,73
Zarzio: inf./inj. [roztw.] 48 mln j.m./0,5 ml
(2)
Rx-z R
3,20
- 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(1)
bezp³.
Filgrastim (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.06. (2) W: Skrócenie czasu trwania
neutropenii i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania gor¹czki neutropenicznej u
pacjentów otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi z powodu
stwierdzonego nowotworu z³oœliwego (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki szpikowej i zespo³ów mielodysplastycznych) oraz skrócenie czasu trwania neutropenii
u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem
szpiku, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko przed³u¿onej ciê¿kiej neutropenii. Bezpieczeñstwo i skutecznoœæ stosowania filgrastymu s¹ podobne u doros³ych i dzieci otrzymuj¹cych chemioterapiê lekami cytotoksycznymi. Mobilizacja
komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. PBPC). U dzieci i doros³ych z
ciê¿k¹ wrodzon¹, cykliczn¹ lub idiopatyczn¹ neutropeni¹ z bezwzglêdn¹ liczb¹
neutrofilów (ANC) £0,5x109/l oraz ciê¿kimi lub nawracaj¹cymi zaka¿eniami w
wywiadzie, d³ugotrwa³e podawanie filgrastymu jest wskazane w celu zwiêkszenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia czêstoœci i czasu trwania objawów
zwi¹zanych z zaka¿eniem. Leczenie przewlek³ej neutropenii (ANC £1,0x109/l)
u pacjentów z zaawansowanym zaka¿eniem wirusem HIV w celu zmniejszenia
ryzyka zaka¿eñ bakteryjnych, gdy nie mo¿na zastosowaæ innych metod leczenia
neutropenii. WP: Gor¹czka neutropeniczna (zaka¿enie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych ni¿ okreœlone w ChPL
Sandoz GmbH

Zarzio: inf./inj. [roztw.] 30 mln j.m./0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Zassida: inj. [prosz. do przyg. zaw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 100 mg u

Rx-z

Rx-z

W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych fluoropirymidyny jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem
okrê¿nicy lub odbytnicy. Terapia skojarzona produktu z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako leczenie 1-szego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu
receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktu z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w
tym taksany lub antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy
otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie
ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹.
W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w
skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu 1-szego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿
w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym,
zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR). Lek w skojarzeniu z interferonem a-2a jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym
i/lub rozsianym rakiem nerki. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest
wskazany w leczeniu 1-szego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w
stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i
Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w
skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka
otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w
leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika,
raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej
ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor VEGF. Lek w
skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem,
jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Pfizer

Zofran®: syrop 4 mg/5 ml - 1 op. 50 ml

39,69
100% 32,32
Rx B(1) bezp³.
Zofran®: tabl. powl. 4 mg - 10 szt.
R(2)
18,98
100% 52,05
Rx B(1) bezp³.
Zofran®: tabl. powl. 8 mg - 10 szt.
R(2)
23,73
Ondansetron hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.09. (2) Nowotwory
z³oœliwe
W: Doroœli. Zapobieganie i hamowanie nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ i radioterapi¹ nowotworów. Zapobieganie nudnoœciom i wymiotom okresu pooperacyjnego. Dzieci i m³odzie¿. Stosowanie ondansetronu jest wskazane w
celu zapobiegania i hamowania nudnoœci oraz wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ nowotworów u dzieci w wieku ³6 m-cy. Nie przeprowadzono badañ dotycz¹cych stosowania ondansetronu doustnie w zapobieganiu i leczeniu
pooperacyjnych nudnoœci i wymiotów; zaleca siê stosowanie w tym wskazaniu ondansetronu w powolnym wstrzykniêciu do¿ylnym.
Novartis Pharma

Zoledronic acid Accord: inf. [konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100%
4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml
B(1)
100%
Zoledronic acid Accord: inf. [roztw.] 4 mg/100 ml
Rx-z (1)
- 1 wor. 100 ml
B

87,32
bezp³.
87,32
bezp³.

Zoledronic acid (1) Chemioterapia ICD-10: C.68.; C.68.b.
W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkalcemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym procesem
nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej chorob¹ nowotworow¹ (ang. TIH) u doros³ych pacjentów.
Accord Healthcare

100% 442,26
B(1)
bezp³. Zoledronic Acid Noridem: inf. [konc. do przyg. roztw.]

Azacitidine (1) Chemioterapia ICD-10: C.69.a.; 69.b.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT), z:
zespo³ami mielodysplastycznymi (ang. MDS) o poœrednim-2 i wysokim ryzyku, zgodnie z Miêdzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. IPSS); przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ (ang. CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez
choroby mieloproliferacyjnej; ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z 20-30% blastów i
wieloliniow¹ dysplazj¹, zgodnie z klasyfikacj¹ Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO);
AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacj¹ WHO.
Zentiva

Rx 100%

100%

90,72
3,20
B(2)
bezp³.
Zoledronic acid (1) W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkalcemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym
procesem nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej chorob¹ nowotworow¹ (ang. TIH) u doros³ych pacjentów. (2) Chemioterapia ICD-10:
C.68.; C.68.b.
Noridem

4 mg/5 ml - 1 fiol. 5 ml u NOWOŒÆ

Rx-z R(1)

100% 94,12
100% 370,51 Zomikos: inf. [konc. do przyg. roztw.] 4 mg/5 ml
Rx-z R(1)
3,20
- 1 fiol. 5 ml
B(1)
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 691,37 Zoledronic acid (1) W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczLz (1)
Zavedos®: inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
B
bezp³. ne, z³amania kompresyjne krêgów, napromienianie lub operacje koœci, lub hiperkalcemia wywo³ana chorob¹ nowotworow¹) u doros³ych pacjentów z zaawansowanym
Idarubicin hydrochloride (1) Chemioterapia ICD-10: C.30.
procesem nowotworowym z zajêciem koœci. Leczenie hiperkalcemii wywo³anej choW: Idarubicyny chlorowodorek jest produktem antymitotycznym i cytotoksycznym, rob¹ nowotworow¹ (ang. TIH) u doros³ych pacjentów. (2) Chemioterapia ICD-10:
powszechnie stosowanym w chemioterapii w po³¹czeniu z innymi substancjami cy- C.68.; C.68.b.
Vipharm
totoksycznymi. Idarubicyna chlorowodorku jest wskazana w leczeniu ni¿ej wymienionych nowotworów. Doroœli. Ostra bia³aczka nielimfoblastyczna [ANLL, okreœlana
równie¿ jako ostra bia³aczka szpikowa (AML)] - w celu indukcji remisji, zarówno jako Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapaleprodukt leczniczy pierwszego rzutu, jak i u pacjentów z nawrotami choroby lub nie- nia jelita grubego (WZJG)
odpowiadaj¹cych na terapiê. Ostra bia³aczka limfoblastyczna (ALL) - jako produkt
100% 6497,82
leczniczy drugiego rzutu. Dzieci. Ostra bia³aczka szpikowa (AML) - w po³¹czeniu z Entyvio: inf. [prosz. do przyg. konc.] 300 mg
Rx-z (1)
cytarabin¹ jako produkt leczniczy pierwszego rzutu w celu indukcji remisji. Ostra - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³.
bia³aczka limfoblastyczna (ALL) - jako produkt leczniczy drugiego rzutu.
Pfizer
Vedolizumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego
(WZJG),
Program
lekowy:
leczenie
choroby
Leœniowskiego-Crohna
(chLC)
100% 1927,80
tZiextenzo: inj. [roztw.] 6 mg/0,6 ml - 1 amp.-strzyk. Rx-z B(1)
W: Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany do
bezp³. stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym wrzodziej¹cym zapaleniem
Pegfilgrastim (1) Chemioterapia ICD-10: C.0.10.
jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹ wystarczaW: Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie czêstoœci wystêpowania go- j¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub
r¹czki neutropenicznej u doros³ych pacjentów leczonych chemioterapi¹ cytotoksy- antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a (TNFa). Choroba Leœniowskieczn¹ z powodu z³oœliwej choroby nowotworowej (z wyj¹tkiem przewlek³ej bia³aczki go-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych
szpikowej i zespo³ów mielodysplastycznych).
Sandoz GmbH pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹ wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleru100% 572,67 j¹ leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a
tZirabev: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z B(1) bezp³. (TNFa). Zapalenie b³ony œluzowej zbiornika jelitowego. Produkt leczniczy jest
- 1 fiol. 4 ml
B(2)
bezp³. wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z umiarkowanym lub ciê¿kim czynnym przewlek³ym zapaleniem b³ony œluzowej zbiornika jelitowego, u który100% 2290,68 ch z powodu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego wykonano proktokolektomiê z
tZirabev: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³. zespoleniem krêtniczoodbytowym, a odpowiedŸ na antybiotykoterapiê u tych pacjentów by³a niewystarczaj¹ca lub przestali oni reagowaæ na antybiotykoterapiê.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
Takeda Polska Sp. z o.o.
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.c.

Zavedos®: inj. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 5 ml

Lz

100% 3248,91
B(1)
bezp³.
Vedolizumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
W: Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym wrzodziej¹cym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹
wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a (TNFa). Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu
doros³ych pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym
lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹ wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub
nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a (TNFa).
Takeda

Entyvio: inj. [roztw.] 108 mg - 2 wstrzyk. 0,68 ml u

Rx-z

tFlixabi: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

Rx-z

tRemsima: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg
- 1 fiol. u

Rx-z

100% 986,58
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem. Doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej
nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w
wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie
kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym
leczeniem immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie
reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y
przeciwwskazania do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat,
którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia
stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na
konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca.
Produkt leczniczy nale¿y podawaæ w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z
wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano,
¿e leczenie infliksymabem poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ
postêpu uszkodzeñ stawów obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie
toleruj¹ innych schematów leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psolarenem w po³¹czeniu z promieniowaniem UVA (PUVA). Samsung
100% 782,46
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs- disease modifying anti-rheumatic drugs), w tym metotreksatem; doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie byli leczeni metotreksatem lub innymi
lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARDs). W tych grupach pacjentów,
badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów.
Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u doros³ych pacjentów, którzy
nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczeniu czynnej postaci choroby Crohna z przetokami u
doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali na prawid³owo prowadzone standardowe
leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej
postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y
na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano
wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w
tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA),
lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia.
Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie
by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce
zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej,
czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej i
postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nale¿y podawaæ:
w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. W badan-

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
iach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹
³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem poprawia
aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na
leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie toleruj¹ innych schematów leczenia ogólnego, w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psoralenami i naœwietlaniami promieniami UVA (PUVA).
Celltrion Healthcare Hungary Kft.
100% 19983,60
B(1)
bezp³.
Ustekinumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC)
W: Choroba Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej czynnej choroby Crohna u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie
nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych konwencjonalnych terapii lub terapii antagonist¹ TNFa, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania medyczne do zastosowania tych terapii. Wrzodziej¹ce
zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego lub ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata
odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych konwencjonalnych terapii lub terapii biologicznych, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania medyczne do zastosowania tych terapii.
Janssen-Cilag

Stelara: inf. [konc. do przyg. roztw.] 130 mg - 1 fiol.

Rx-z

100% 10465,84
B(1)
bezp³.
100% 13834,80
Rx-z (2)
Stelara: inj. [roztw.] 90 mg - 1 amp.-strzyk.
B
bezp³.
Ustekinumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej (2) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
(WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
W: £uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej u osób doros³ych, bez odpowiedzi na leczenie lub wystêpuj¹ przeciwwskazania, lub wystêpuje nietolerancja na
inne terapie ogólnoustrojowe obejmuj¹ce leczenie cyklosporyn¹, metotreksatem
(MTX) lub metod¹ PUVA (psoralen i ultrafiolet A). £uszczyca plackowata u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich
postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat, u których leczenie nie jest wystarczaj¹co skuteczne lub wystêpuje nietolerancja innych terapii ogólnoustrojowych lub fototerapii. £uszczycowe zapalenie stawów (PsA). Produkt
leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z MTX, jest wskazany w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u osób doros³ych, gdy odpowiedŸ na wczeœniejsz¹ niebiologiczn¹ terapiê lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi
przebieg choroby (ang. DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Choroba Crohna. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej czynnej choroby Crohna u osób doros³ych, u których leczenie nie jest wystarczaj¹co skuteczne, nast¹pi³a
utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych klasycznych terapii lub terapii antagonist¹ TNFa lub wystêpuj¹ przeciwwskazania do zastosowania
tych terapii. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego lub ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia
jelita grubego u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych
konwencjonalnych terapii lub terapii biologicznych, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania
medyczne do zastosowania tych terapii.
Janssen-Cilag

Stelara: inj. [roztw.] 45 mg - 1 amp.-strzyk.

Rx-z

Rx-z

na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y 6-17
lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów
leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem
immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP)
lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹
na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w
leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u
doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARDs) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nale¿y podawaæ: w skojarzeniu z metotreksatem; lub sam u pacjentów, u których
leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego
leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹
postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem
poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów
obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania,lub nie toleruj¹ innych schematów
leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub PUVA.
Sandoz GmbH

Program lekowy: leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy
100% 5111,51
B(1)
bezp³.
100% 14007,74
Rx-z (1)
Caprelsa: tabl. powl. 300 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Vandetanib (1) Program lekowy: leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy
W: Produkt jest wskazany w leczeniu agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego,
miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy (ang.
MTC). Produkt jest wskazany u doros³ych pacjentów, dzieci i m³odzie¿y w wieku 5
lat i starszych. U pacjentów, u których nie wykryto mutacji RET lub uzyskano wynik
negatywny, mo¿liwe jest uzyskanie mniejszej skutecznoœci leku, co nale¿y rozwa¿yæ przed podjêciem decyzji o leczeniu pacjenta.
Genzyme Europe B.V.

Caprelsa: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u

Rx-z

Program lekowy: leczenie agresywnej mastocytozy uk³adowej, mastocytozy uk³adowej z wspó³istniej¹cym nowotwo3061,80 rem uk³adu krwiotwórczego oraz bia³aczki mastocytarnej

100%
B(1)
bezp³.
100% 6123,60
Rx-z (2)
tXeljanz: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
B
bezp³.
Tofacitinib (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(£ZS) (2) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
(WZJG)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Tofacytynib w skojarzeniu z metotreksatem (ang. MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z
niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nietolerancj¹ na jeden lub wiêcej leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD). Tofacytynib
mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub jeœli
leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. £uszczycowe zapalenie stawów.
Tofacytynib w skojarzeniu z MTX jest wskazany w leczeniu aktywnego ³uszczycowego zapalenia stawów (£ZS) u doros³ych pacjentów, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odpowiedŸ lub nietolerancja na wczeœniejsze leczenie lekiem
przeciwreumatycznym modyfikuj¹cym przebieg choroby (ang. DMARD). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Tofacytynib jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów
krêgos³upa (ZZSK), u których odpowiedŸ na standardowe leczenie by³a niewystarczaj¹ca. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Tofacytynib jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (WZJG) o
nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹, utrat¹ odpowiedzi lub nietolerancj¹ leczenia konwencjonalnego
lub leczenia biologicznego. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS).
Tofacytynib jest wskazany do stosowania w leczeniu aktywnej postaci m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów [zapalenia wielostawowego z czynnikiem reumatoidalnym (RF+) lub bez czynnika reumatoidalnego (RF-) i rozszerzaj¹cego
zapalenia nielicznostawowego] oraz m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów (£ZS) u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie DMARD.
Pfizer

tXeljanz: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.

Stela

100% 29500,00
B(1)
bezp³.
100% 59000,00
Rx (1)
tRydapt: kaps. miêkkie 25 mg - 112 szt. u
B
bezp³.
Midostaurin (1) Program lekowy: leczenie agresywnej mastocytozy uk³adowej,
mastocytozy uk³adowej z wspó³istniej¹cym nowotworem uk³adu krwiotwórczego
oraz bia³aczki mastocytarnej, Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê
szpikow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w skojarzeniu ze standardow¹ chemioterapi¹
indukcyjn¹ daunarubicyn¹ i cytarabin¹ oraz konsolidacyjn¹ du¿ymi dawkami cytarabiny, oraz u pacjentów z ca³kowit¹ odpowiedzi¹, a nastêpnie jako monoterapia podtrzymuj¹ca produktem leczniczym u doros³ych pacjentów z noworozpoznan¹ ostr¹
bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z mutacj¹ genu FLT3; w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z agresywn¹ mastocytoz¹ uk³adow¹ (ASM), mastocytoz¹ uk³adow¹ z nowotworem uk³adu krwiotwórczego (SM-AHN) lub bia³aczk¹ mastocytarn¹
Novartis Europharm Limited
(MCL).

tRydapt: kaps. miêkkie 25 mg - 56 szt. u

Rx

Program lekowy: leczenie akromegalii pasyreotydem
Somavert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 10 mg Rx-z 100% 7938,00
- 30 amp.-strzyk.
B(1)
bezp³.
Somavert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 15 mg Rx-z 100% 11907,00
(1)
- 30 amp.-strzyk.
B
bezp³.
Somavert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 20 mg Rx-z 100% 15876,00
- 30 amp.-strzyk.
B(1)
bezp³.
Somavert: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 25 mg Rx-z 100% 19845,00
- 30 amp.-strzyk.
B(1)
bezp³.
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na leczenie indukcyjne. Preparat w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych
na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy
po chemioterapii. Preparat jest wskazany w leczeniu chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna,
prednizolon). Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL): preparat w skojarzeniu z
chemioterapi¹ jest wskazany u chorych z PBL w leczeniu wczeœniej nieleczonych
chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostêpna
jest ograniczona iloœæ danych dotycz¹cych skutecznoœci i bezpieczeñstwa stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwcia³ami monoklonalnymi, w tym preparatem, lub u pacjentów wczeœniej opornych na leczenie preparatem w skojarzeniu z
chemioterapi¹. Reumatoidalne zapalenie stawów: preparat w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim,
aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces
zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie preparatu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy wp³yw na postêp
uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ: preparat w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u doros³ych pacjentów z ciê¿k¹,
aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera) (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. microscopic
polyangiitis, MPA).
Roche Registration
100% 1087,51
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2718,77
tRiximyo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Produkt stosuje siê u doros³ych w nastêpuj¹cych wskazaniach. Ch³oniaki nieziarnicze (NHL). Produkt jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych chorych
na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
skojarzeniu z chemioterapi¹. Produkt jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym
chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedŸ na leczenie indukcyjne. Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy
po chemioterapii. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna,
prednizolon). Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika
martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie rytuksymabu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy
wp³yw na postêp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ. Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera)
(ang. GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. MPA).
Sandoz GmbH

tRiximyo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg
- 2 fiol. 10 ml

Rx-z B(1)

100% 500,09
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2500,47
tRuxience: inf. [konc. do sporz. roztw.] 500 mg
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Ch³oniaki nieziarnicze (NHL). Produkt jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w skojarzeniu z chemioterapi¹. Produkt jest wskazany w
leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u
których uzyskano odpowiedŸ na leczenie indukcyjne. Produkt w monoterapii jest
wskazany w leczeniu doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV
stopniu klinicznego zaawansowania w przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w
przypadku drugiego lub kolejnego nawrotu choroby po chemioterapii. Produkt jest
wskazany w leczeniu doros³ych chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych
komórek B z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon). Produkt w
skojarzeniu z chemioterapi¹ jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych pacjentów pediatrycznych (w wieku ³6 m-cy do <18 lat) z zaawansowanymi ch³oniakami z dodatnim antygenem CD20, w tym ch³oniakami rozlanymi z du¿ych komórek B
(ang. DLBCL), ch³oniakiem Burkitta (ang. BL)/bia³aczk¹ typu Burkitta (ostr¹ bia³aczk¹ z dojrza³ych komórek B) (ang. BAL) lub ch³oniakiem przypominaj¹cym ch³oniak
Burkitta (ang. BLL). Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL). Produkt w skojarzeniu
z chemioterapi¹ jest wskazany u pacjentów z PBL w leczeniu wczeœniej nieleczonych pacjentów oraz u pacjentów opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostêpna jest ograniczona iloœæ danych dotycz¹cych skutecznoœci i bezpieczeñstwa
stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwcia³ami monoklonalnymi, w
tym rytuksymabem lub u pacjentów wczeœniej opornych na leczenie rytuksymabem
w skojarzeniu z chemioterapi¹. Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których
stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie
produktu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy wp³yw na postêp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ.
Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera)
(ang. GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. MPA). Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u dzieci i m³odzie¿y
(od ³2 do <18 lat) z ciê¿k¹, aktywn¹ GPA (Wegenera) i MPA. Pêcherzyca zwyk³a.
Produkt jest wskazany w leczeniu pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹ (PV) o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego.
Pfize

tRuxience: inf. [konc. do sporz. roztw.] 100 mg
- 1 fiol. 10 ml

Rx-z B(1)

Pegvisomant (1) Program lekowy: leczenie akromegalii pasyreotydem
W: Leczenie doros³ych pacjentów z akromegali¹, u których reakcja na leczenie operacyjne i/lub radioterapiê by³a niewystarczaj¹ca, i u których odpowiednie leczenie
analogami somatostatyny nie powodowa³o normalizacji stê¿enia IGF-I lub nie tolertZessly: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg Rx-z 100% 850,50 owali oni takiej terapii.
Pfizer
- 1 fiol.
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowagrubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna toœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego za(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po- palenia naczyñ (MPA)
staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
100% 2309,62
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapal- MabThera®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/10 ml
Rx-z B(1) bezp³.
enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego - 2 fiol. 10 ml
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
B(2)
bezp³.
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).Produkt leczniczy w skojarzeniu z me100% 5775,58
totreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowy- MabThera®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg/50 ml
Rx-z B(1) bezp³.
ch oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
- 1 fiol. 50 ml
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
B(2)
bezp³.
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem; doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, czynn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie by- Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem
naczyñ
(GPA)
lub
mikroskopowego
zapalenia
naczyñ
(MPA),
Program
leli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
r
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniej- kowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia
stawów
o
przebiegu
agresywnym
(2)
Chemioterapia
ICD-10:
C.51.
szenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby W: Produkt leczniczy stosuje siê u doros³ych w nastêpuj¹cych wskazaniach: ch³o- Program lekowy: leczenie amifamprydyn¹ pacjentów z zeCrohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy sche- niaki nieziarnicze (NHL): preparat jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych spo³em miastenicznym Lamberta-Eatona
mat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by- chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawanso100% 8930,25
³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczenie czynnej wania w skojarzeniu z chemioterapi¹. Preparat jest wskazany w leczeniu podtrzymRx-z (1)
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali uj¹cym chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedŸ tFirdapse: tabl. 10 mg - 100 szt. u
B
bezp³.
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Solir

Amifampridine (1) Program lekowy: leczenie amifamprydyn¹ pacjentów z zespo³em miastenicznym Lamberta-Eatona
W: Objawowe leczenie zespo³u miastenicznego Lamberta-Eatona (ang. Lambert-Eaton myasthenic syndrome, LEMS) u osób doros³ych.
SERB

£uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u osób doros³ych wymagaj¹cych
terapii systemowej. Szczegó³y dotycz¹ce dzia³ania terapeutycznego - patrz ChPL.
(W³aœciwoœci farmakodynamiczne).
UCB Pharma

Program lekowy: leczenie atypowego zespo³u hemolitycz- tCosentyx: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 150 mg/ml
- 1 fiol.
no-mocznicowego (aHUS)
Soliris: inf. [konc. do przyg. roztw.] 300 mg
- 1 fiol. 30 ml

B
bezp³.
Eculizumab (1) Program lekowy: leczenie atypowego zespo³u hemolityczno-mocznicowego (aHUS), Program lekowy: leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i dzieci z: napadow¹
nocn¹ hemoglobinuri¹ (PNH, ang. paroxysmal nocturnal haemoglobinuria). Dowody
klinicznych korzyœci wykazano u pacjentów z hemoliz¹ z jednym lub kilkoma objawami
klinicznymi wskazuj¹cymi na du¿¹ aktywnoœæ choroby, niezale¿nie od wczeœniejszych przetoczeñ lub bez przetoczeñ. Atypowym zespo³em hemolityczno-mocznicowym (aHUS, ang. atypical hemolytic uremic syndrome). Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu doros³ych z: oporn¹ na leczenie uogólnion¹ miasteni¹ rzekomoporaŸn¹ (gMG, ang. generalized myasthenia gravis) u pacjentów z dodatnim wynikiem badañ na obecnoœæ przeciwcia³ przeciwko receptorowi acetylocholinowemu
(AChR, ang. acetylcholine receptor). Chorob¹ ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia krêgowego (NMOSD, ang. neuromyelitis optica spectrum disorder) u
pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ przeciwcia³ przeciw akwaporynie 4 (AQP4, ang. aquaporin-4) w przypadku rzutowego przebiegu choroby.
Alexion Europe SAS

Program lekowy: leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespo³u Sezary’ego
tAdcetris: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg - 1 fiol. Rx-z 100% 13721,40
u
B(1)
bezp³.
Brentuximab vedotin (1) Program lekowy: leczenie beksarotenem ziarniaka
grzybiastego lub zespo³u Sezary’ego, Program lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T)
W: Ch³oniak ziarniczy (ch³oniak Hodgkina). Produkt leczniczy jest wskazany do
stosowania u wczeœniej nieleczonych doros³ych pacjentów z ch³oniakiem ziarniczym (ch³oniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma) CD30+ w IV stadium zaawansowania choroby w skojarzeniu z doksorubicyn¹, winblastyn¹ i dakarbazyn¹
(AVD). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ch³oniakiem CD30+, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko nawrotu lub
progresji choroby po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ang.
autologous stem cell transplant, ASCT). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie ch³oniakiem ziarniczym CD30+: po ASCT lub; po co najmniej dwóch wczeœniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
Uk³adowy ch³oniak anaplastyczny z du¿ych komórek. Produkt leczniczy w skojarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem (CHP) jest wskazany do
stosowania u wczeœniej nieleczonych doros³ych pacjentów z uk³adowym ch³oniakiem anaplastycznym z du¿ych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z
nawrotowym lub opornym sALCL. Skórny ch³oniak T-komórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze skórnym ch³oniakiem T-komórkowym CD30+ (ang. cutaneous T-cell lymphoma, CTCL), u których stosowano
uprzednio co najmniej 1 leczenie systemowe.
Takeda Polska Sp. z o.o.
100% 4037,04
B(1)
bezp³.
Bexarotene (1) Program lekowy: leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego
lub zespo³u Sezary’ego
W: Do leczenia zmian skórnych w zaawansowanym stadium ch³oniaka skórnego
T-komórkowego (ang. Cutaneous T-cell lymphoma = CTCL), u pacjentów z nawrotem po co najmniej jednym leczeniu ogólnym.
Valeant

Targretin®: kaps. elastyczne 75 mg - 100 szt.

Rx-z 100%

X

tCosentyx: inj. [roztw.] 150 mg/ml
100% 19279,13 - 2 amp.-strzyk. 1 ml
Rx-z (1)

Rx-z

Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów
z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa)
bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK
Cimzia : inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. (+2 gaziki) Rx-z 100% 3072,72
u
B(1)
bezp³.
Certolizumab pegol (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem
pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez
zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie
ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci
³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany: w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu, jeœli
odpowiedŸ na leki przeciwreumatyczne modyfikuj¹ce przebieg choroby (LMPCh)
(ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs - DMARDs), w tym na MTX, jest niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy
MTX jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
W leczeniu ciê¿kiego, czynnego i progresywnego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, którzy nie byli wczeœniej leczeni MTX lub innymi LMPCh. Wykazano, ¿e produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z MTX zmniejsza szybkoœæ
postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê
stanu czynnoœciowego. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnej osiowej spondyloartropatii o ciê¿kim
nasileniu, która obejmuje: zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK)
(znane równie¿ jako radiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z czynnym
zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa o ciê¿kim nasileniu, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹. Osiow¹ spondyloartropatiê bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (znan¹ równie¿
jako nieradiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia objawiaj¹cymi siê zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (CRP) lub wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego (MRI), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
NLPZ lub ich nie toleruj¹. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z MTX jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów, jeœli odpowiedŸ na poprzednie leczenie LMPCh jest
niewystarczaj¹ca. Produkt mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.

100% 4642,44
Rx-z (1)
B
bezp³.
Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,
u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS
(nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiektywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
(MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.
Novartis Europharm Limited

100% 2891,70
B(1)
bezp³.
100% 2891,70
Rx (1)
B
bezp³.
100% 578,34
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 10 mg/ml
Rx
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.)
B(2)
bezp³.
100% 1445,85
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 25 mg/ml
Rx (3)
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ 4 ig³y+ 8 gaz.)
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
(2) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (3) Program lekowy:
leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej,
Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy:
leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie
inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Wskazania dawka 10 mg. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów
(MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. £uszczyca zwyk³a (plackowata) u
dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na
dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub
fototerapiie. Wskazania dawka 25 mg i 50 mg. Reumatoidalne zapalenie stawów: lek w po³¹czeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu reumatoidalnego
zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg
choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. Lek jest równie¿
wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych wczeœniej metotreksatem. Lek stosowany
pojedynczo lub w po³¹czeniu z metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu
zwi¹zanego z uszkodzeniem struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS): leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez
obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. Produkt leczniczy nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2. r¿. £uszczycowe zapalenie stawów: leczenie czynnego i
postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych w przypadkach, gdy
wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg
choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e lek powodowa³ poprawê sprawnoœci
fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych, potwierdzone w badaniu rentgenowskim u

Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z
alkoholem)
Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. (+8 gaz. z
alkoholem)

Rx

pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w
przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa
spondyloartropatia bez zmian radiologicznych: leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹
osiowej spondyloartropatii bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami
przedmiotowymi zapalenia, w tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego
(ang. C-reactive protein, CRP) i/lub zmianami w badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). £uszczyca zwyk³a (plackowata): leczenie doros³ych z
³uszczyc¹ zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie
odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹
brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat
lub naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y: leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Pfizer
100% 1077,30
B(1)
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian
radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich
postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy
plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z
ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK),
Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program
lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w po³¹czeniu z metotreksatem jest
wskazany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu
umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest
przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem
jest nieodpowiednie. Produkt jest równie¿ wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych
wczeœniej metotreksatem. Etanercept stosowany pojedynczo lub w po³¹czeniu z
metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu zwi¹zanego z uszkodzeniem
struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika
reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u m³odzie¿y w wieku od
12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na
tradycyjne leczenie. Lek nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2 r¿. £uszczycowe zapalenie stawów. Leczenie czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów
u doros³ych w przypadkach, gdy wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e etanercept powodowa³ poprawê sprawnoœci fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym
zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu rentgenowskim u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie
stawów krêgos³upa (ZZSK). Leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa spondyloartropatia bez zmian
radiologicznych. Leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii
bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia, w
tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (ang. CRP) i/lub zmianami w
badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ. £uszczyca zwyk³a (plackowata). Leczenie doros³ych z ³uszczyc¹
zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat lub
naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Sandoz GmbH

tErelzi: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx-z

100% 9744,89
B(1)
bezp³.
Ixekizumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u doros³ych wymagaj¹cych leczenia ogólnego.
£uszczyca plackowata u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci w wieku od 6 lat o
mc. wynosz¹cej co najmniej 25 kg oraz u m³odzie¿y wymagaj¹cej leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii lub w skojarzeniu metotreksatem w leczeniu aktywnego ³uszczycowego
zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli w wystarczaj¹cym stopniu na terapiê jednym lub wieloma lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARD) albo nie toleruj¹ takiego leczenia.
Spondyloartropatia osiowa. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (spondyloartropatia osiowa ze zmianami radiograficznymi): produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego
zapalenia stawów krêgos³upa, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niedostateczna. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych: produkt
jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych z obiektywnymi objawami
stanu zapalnego, o czym œwiadczy podwy¿szenie stê¿enia bia³ka C-reaktywnego
(CRP) i/lub wynik rezonansu magnetycznego (MR), u których odpowiedŸ na NLPZ
by³a niedostateczna.
Eli Lilly

tTaltz: inj. [roztw.] 80 mg/ml - 2 wstrzyk. 1 ml

Rx-z

Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

tGazyvaro: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1000 mg
- 1 fiol. 40 ml

100% 12077,10
B(1)
bezp³.
Obinutuzumab (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych, Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL). Produkt leczniczy w skojarzeniu z chlorambucylem jest wskazany do stosowania u doros³ych z wczeœniej nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (PBL), u których z powodu chorób wspó³istniej¹cych
nie nale¿y stosowaæ leczenia opartego na pe³nej dawce fludarabiny. Ch³oniak grudkowy (ang. FL). Produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z chemioterapi¹, a nastêpnie w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów, u których wyst¹pi³a
odpowiedŸ na leczenie, jest wskazany do stosowania u wczeœniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym ch³oniakiem grudkowym. Produkt leczniczy podawany
w skojarzeniu z bendamustyn¹, a nastêpnie w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym jest wskazany w leczeniu pacjentów z ch³oniakiem grudkowym (FL), u których
nie wyst¹pi³a odpowiedŸ na leczenie lub u których podczas leczenia lub maks. do 6
m-cy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawieraj¹cym rytuksymab, wyst¹pi³a progresja choroby.
Roche Registration

tKymriah: dyspersja do inf. 1,2 x 10^6 – 6 x
10^8 komórek - 1 wor. inf. ±

Rx-z

100% 1442448,00
B(1)
bezp³.
Tisagenlecleucel (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych, Program
lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: dzieci, m³odzie¿y i m³odych doros³ych w wieku do 25 lat w³¹cznie, z ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ALL) z komórek
B, oporn¹ na leczenie, która znajduje siê w fazie nawrotu po transplantacji lub w fazie drugiego b¹dŸ kolejnego nawrotu; doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub
opornym na leczenie ch³oniakiem rozlanym z du¿ych komórek B (DLBCL), po dwóch lub wiêkszej liczbie linii leczenia systemowego.
Novartis Europharm Limited

Rx-z

100% 1401,24
bezp³.

tPixuvri®: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 29 mg - 1 fiol. Rx-z B(1)

Pixantrone (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych
W: Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu wielokrotnie nawracaj¹cego lub opornego na leczenie, agresywnego ch³oniaka nieziarniczego z komórek B (ang. NHL) u osób doros³ych. Nie udowodniono korzyœci z leczenia
piksantronem stosowanym w pi¹tej lub dalszej linii chemioterapii u pacjentów z opornoœci¹ na ostatnio stosowane leczenie.
Les Laboratoires Servier

tPolivy: inf. do¿./inj. [prosz. do przyg. konc. roztw.] Rx-z 100% 10199,44
30 mg - 1 fiol.
B(1)
bezp³.
tPolivy: inf. do¿./inj. [prosz. do przyg. konc. roztw.] Rx-z 100% 47597,38
(1)
140 mg - 1 fiol.
B
bezp³.
Polatuzumab vedotine (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem (R-CHP) jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ch³oniakiem rozlanym z du¿ych komórek B (ang. DLBCL), którzy nie byli poddani
wczeœniejszej terapii. Produkt leczniczy w skojarzeniu z bendamustyn¹ i rytuksymabem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotowym/opornym ch³oniakiem rozlanym z du¿ych komórek B (DLBCL), którzy nie kwalifikuj¹ siê do
Roche
przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

tYescarta: inf. [dyspersja]
0,4–2 x 10^8 komórek - 1 wor. 68 ml ±

100% 1478048,80
B(1)
bezp³.
Axicabtagene ciloleucel (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych
W: Produkt jest wskazany w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie ch³oniaka rozlanego z du¿ych komórek B (ang. DLBCL) i pierwotnego ch³oniaka œródpiersia z du¿ych komórek B (ang. PMBCL) u doros³ych pacjentów, którzy uprzednio
otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego.
Kite Pharma EU B.V.

Rx-z

Program lekowy: leczenie choroby Fabry’ego
Fabrazyme: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 5 mg Rx-z 100% 1706,16
- 1 fiol.
B(1)
bezp³.
Fabrazyme: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 35 mg Rx-z 100% 11943,03
(1)
- 1 fiol.
B
bezp³.
Agalsidase beta (1) Program lekowy: leczenie choroby Fabry’ego
W: Preparat jest stosowany w d³ugotrwa³ej enzymatycznej terapii zastêpczej u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry’ego (niedobór a-galaktozydazy A). Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y w
wieku 8 lat i starszych.
Genzyme Europe B.V.
100% 67799,43
B(1)
bezp³.
Migalastat hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie choroby Fabry’ego
W: Preparat jest wskazany do d³ugotrwa³ego leczenia osób doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 16 lat i powy¿ej z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry’ego (niedobór
a-galaktozydazy A) z wra¿liw¹ mutacj¹.
Amicus Therapeutics

tGalafold: kaps. twarde 123 mg - 14 szt.

Rx-z

Program lekowy: leczenie choroby Gaucher’a
tCerdelga: kaps. twarde 84 mg - 56 szt.

Rx-z

100% 85316,69
B(1)
bezp³.

Eliglustat (1) Program lekowy: leczenie choroby Gaucher’a
W: Produkt leczniczy jest wskazany do d³ugotrwa³ego leczenia doros³ych pacjentów
z chorob¹ Gauchera typu 1 (ang. GD1) ze s³abym (ang. PM), œrednim (ang. IM) lub
szybkim (ang. EM) metabolizmem z udzia³em izoenzymu CYP2D6.
Genzyme Europe B.V.

Cerezyme: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Lz 100% 6087,64
400 j.m. - 1 fiol.
B(1)
bezp³.
Imiglucerase (1) Program lekowy: leczenie choroby Gaucher’a
W: D³ugotrwa³a zastêpcza terapia enzymatyczna u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Gauchera bez neuropatii (typ 1) lub z przewlek³¹ neuropati¹
(typ 3), u których wystêpuj¹ znacz¹ce objawy tej choroby, niezwi¹zane z uk³adem
nerwowym (niedokrwistoœæ, ma³op³ytkowoœæ, choroba koœci, powiêkszenie w¹troby
lub œledziony).
Genzyme Europe B.V.
100% 5068,98
B(1)
bezp³.
Velaglucerase alfa (1) Program lekowy: leczenie choroby Gaucher’a
W: Lek jest wskazany do stosowania w d³ugotrwa³ej enzymatycznej terapii zastêpczej u pacjentów z rozpoznaniem choroby Gauchera typu I.
Shire

Vpriv: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 400 j.m. - 1 fiol.

Rx-z

Program lekowy: leczenie choroby Hurler
tAldurazyme: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 j.m./ml Lz 100% 2419,96
- 1 fiol. 5 ml
B(1)
bezp³.
Laronidase (1) Program lekowy: leczenie choroby Hurler

Gazyv
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W: Wskazany w d³ugotrwa³ej substytucji enzymatycznej u pacjentów z potwierdzo- Vedolizumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
nym rozpoznaniem mukopolisacharydozy typu I (MPS I; niedobór a-L-iduronidazy) grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
w celu leczenia nieneurologicznych objawów choroby.
Genzyme Europe B.V. W: Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym wrzodziej¹cym zapaleniem jeliProgram lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna ta grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹
wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleruj¹ leczenia konwencjo(chLC)
nalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a (TNFa). Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu
tAmgevita: inj. [roztw.] 20 mg - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z 100% 474,66 doros³ych pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym
u
B(1)
bezp³. lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹ wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub
toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100% 1898,63 nie
tworów-a (TNFa).
Takeda
u
B(1)
bezp³.
100% 986,58
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
X tFlixabi: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
Rx-z (1)
- 1 fiol.
B
bezp³.
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 6 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100%
X Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
u
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 6 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
X (chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po- leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalstaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapal- zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z mezapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
totreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowyW: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z meto- ch oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
treksatem jest wskazana w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia sta- choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
wów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem. DoroodpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê s³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej
niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalne- nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
go zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni me- (DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejtotreksatem. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat szenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt lecznijest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. AM- czy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
GEVITA stosowana z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schestawów, mierzonego radiologicznie oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. M³odzieñ- mat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie bycze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne za- ³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Leczenie czynnej
palenie stawów: produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i lestawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków czenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskamodyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca. zany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolero- wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie
wany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumab nie kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczby³ badany u pacjentów w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym ne, lub u których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich spzapaleniem przyczepów œciêgnistych: produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu osobów leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym
czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciê- leczeniem immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt
gnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzoodpowiedŸ na standardowe leczenie, lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa dziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie
spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): pro- reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptodukt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztyw- puryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y
niaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na stosowane przeciwwskazania do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u
tradycyjnie leczenie jest niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej poradiograficznych charakterystycznych dla ZZSK: produkt leczniczy jest wskazany staci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat,
w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian ra- którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykostediograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi cechami zapa- roidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
lenia w obrazie rezonansu magnetycznego lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt lecznicC-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie zy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia
toleruj¹. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazana w le- stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na
czeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest
gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, oka- wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia staza³a siê niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy zmniejsza szybkoœæ postêpu obwo- wów u doros³ych, kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycdowego uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z znymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt
wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz poprawia kondycjê fi- leczniczy nale¿y podawaæ w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u
zyczn¹. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do
ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pa- takiego leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetcjentów, którzy s¹ kwalifikowani do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna ryczn¹ postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksym(plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu abem poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ
ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie- stawów obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miej- umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przescowe i fototerapiê lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie stali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie toleruj¹ innych schemaapokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt lecz- tów leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psolarenem
niczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gru- w po³¹czeniu z promieniowaniem UVA (PUVA).
Samsung
czo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do
ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjo- tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 amp.-strzyk. Rx-z 100% 2041,20
nalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy u
B(1)
bezp³.
jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Le100% 2041,20
œniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 wstrzyk. u
Rx-z (1)
B
pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosuprebezp³.
syjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia, lub jest ono u nich przeciwwskazane ze Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. (chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej po- lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapal¿ywieniowe jako terapiê podstawow¹, lek z grupy kortykosteroidów i lek immuno- enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
moduluj¹cy, albo u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Pro- W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem jest
dukt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wyka- umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfizali wystarczaj¹cej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym kortykosteroidy i kuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczen6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), albo wtedy, gdy nie toleruj¹ ta- iu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u
kiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapale- doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem. Produkt lecznie b³ony naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu niczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
nieinfekcyjnego zapalenia czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczy- dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e adalimumab stoniowej oka u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie sowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów, miekortykosteroidami oraz u pacjentów, u których konieczne jest zmniejszenie dawki rzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest dla pacjenta niew³aœciwe. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem
Amgen
jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatyczne100% 6497,82 go zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêEntyvio: inf. [prosz. do przyg. konc.] 300 mg
Rx-z (1)
cej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD) okaza³a siê
- 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³. niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotrekVedolizumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita sat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC) Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Produkt leczniczy jest wskazaW: Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany do ny w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przystosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym wrzodziej¹cym zapaleniem czepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali
jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim, którzy nie reaguj¹ wystarcza- niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono toleroj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego lub wane. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doantagonistami czynnika martwicy nowotworów-a (TNFa). Choroba Leœniowskie- ros³ych z ciê¿kim czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa
go-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych (ZZSK), gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest niezadowalaj¹ca.
pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿- Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹
kim, którzy nie reaguj¹ wystarczaj¹co, przestali reagowaæ na leczenie lub nie toleru- spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
j¹ leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-a z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia wykazanymi badaniem meto(TNFa). Zapalenie b³ony œluzowej zbiornika jelitowego. Produkt leczniczy jest d¹ rezonansu magnetycznego i/lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnewskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z umiarkowanym lub ciê¿- go, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
kim czynnym przewlek³ym zapaleniem b³ony œluzowej zbiornika jelitowego, u który- £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego i postch z powodu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego wykonano proktokolektomiê z êpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na
zespoleniem krêtniczoodbytowym, a odpowiedŸ na antybiotykoterapiê u tych pa- uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczcjentów by³a niewystarczaj¹ca lub przestali oni reagowaæ na antybiotykoterapiê. aj¹ca. Wykazano, ¿e adalimumab zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
Takeda Polska Sp. z o.o. uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi sy100% 3248,91 metrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
£uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej
Rx-z (1)
Entyvio: inj. [roztw.] 108 mg - 2 wstrzyk. 0,68 ml u
B
bezp³. przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, któ-
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Idaci

rzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata)
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat,
które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub
nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów
potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i
m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na
pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci
choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek
immunomoduluj¹cy, lub u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania
do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali
wystarczaj¹cej odpowiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i
6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego
leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony
naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami, u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niew³aœciwe. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Sandoz GmbH

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 Rx-z 100% 1521,25
gaziki u
B(1)
bezp³.
tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml + 2 gaziki Rx-z 100% 1521,25
u
B(1)
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie zapalenia b³ony naczyniowej oka (ZBN) - czêœæ poœrednia, odcinek tylny lub ca³a b³ona
naczyniowa
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Fresenius Kabi

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1 Rx-z 100% 800,66
ig³a + 1 nasadka + 2 gaziki u
B(1)
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pakonwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie kon- cjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. £uszFresenius Kabi czycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej i
wencjonalne jest niew³aœciwe.
postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpo100% 2041,20 wiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przetImraldi: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml u Rx-z B(1)
bezp³. bieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nale¿y podawaæ:
100% 2041,20 w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. W badanRx-z (1)
tImraldi: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml u
B
bezp³. iach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem poprawia
aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów obwodo(chLC)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metot- wych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
reksatem jest wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na le- leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie toleruj¹ innych schematów leczenia ogólki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarcza- nego, w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psoralenami i naœwietlaniaCelltrion Healthcare Hungary Kft.
j¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia mi promieniami UVA (PUVA).
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem.
100% 19983,60
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolero- Stelara: inf. [konc. do przyg. roztw.] 130 mg - 1 fiol.
Rx-z (1)
B
bezp³.
wany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e adalimumab stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia Ustekinumab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelistawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego. ta grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiop- (chLC)
atyczne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest W: Choroba Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego za- ciê¿kiej czynnej choroby Crohna u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie
palenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na 1 lub wiêcej leków nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolmodyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca. erancja innych konwencjonalnych terapii lub terapii antagonist¹ TNFa, lub wystêpuProdukt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolero- j¹ przeciwwskazania medyczne do zastosowania tych terapii. Wrzodziej¹ce
wany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowabadano u pacjentów w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym za- nego lub ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u osób doropaleniem przyczepów œciêgnistych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu s³ych, u których odpowiedŸ na leczenie nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata
czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêg- odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych konwencjonalnych teranistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odp- pii lub terapii biologicznych, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania medyczne do zastosoowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa wania tych terapii.
Janssen-Cilag
spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK). Pro100% 10465,84
dukt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym zesztywniaRx-z (1)
j¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie Stelara: inj. [roztw.] 45 mg - 1 amp.-strzyk.
B
bezp³.
leczenie jest niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficz100% 13834,80
nych charakterystycznych dla ZZSK. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu Stelara: inj. [roztw.] 90 mg - 1 amp.-strzyk.
Rx-z (2)
doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficzB
bezp³.
nych charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi objawami przedmiotowymi Ustekinumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowazapalenia wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego lub ze zwiêk- tej (2) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
szonym stê¿eniem bia³ka C -reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpo- (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
wiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub ich nie toleruj¹. £uszczycowe W: £uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkozapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego i postê- wanych do ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej u osób doros³ych, bez odpowiepuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na uprzed- dzi na leczenie lub wystêpuj¹ przeciwwskazania, lub wystêpuje nietolerancja na
nio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. inne terapie ogólnoustrojowe obejmuj¹ce leczenie cyklosporyn¹, metotreksatem
Wykazano, ¿e adalimumab zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego uszkodzenia (MTX) lub metod¹ PUVA (psoralen i ultrafiolet A). £uszczyca plackowata u dzieci i
stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich
podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego. £uszczyca. postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat, u których leczeProdukt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej przewlek³ej nie nie jest wystarczaj¹co skuteczne lub wystêpuje nietolerancja innych terapii ogólpostaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandy- noustrojowych lub fototerapii. £uszczycowe zapalenie stawów (PsA). Produkt
datami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z MTX, jest wskazany w leczeniu czynnem³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci go ³uszczycowego zapalenia stawów u osób doros³ych, gdy odpowiedŸ na wcze³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wy- œniejsz¹ niebiologiczn¹ terapiê lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi
kaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwa- przebieg choroby (ang. DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Choroba Crohna. Produkt
lifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej czynnej choroby Crohpotowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w le- na u osób doros³ych, u których leczenie nie jest wystarczaj¹co skuteczne, nast¹pi³a
czeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych klasycznych teraodwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i pii lub terapii antagonist¹ TNFa lub wystêpuj¹ przeciwwskazania do zastosowania
m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne le- tych terapii. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskaczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest zany w leczeniu umiarkowanego lub ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia
wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniow- jelita grubego u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie nie jest wystarczaskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pe³ny i od- j¹ca, nast¹pi³a utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych
powiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub konwencjonalnych terapii lub terapii biologicznych, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania
nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze wzglêdów me- medyczne do zastosowania tych terapii.
Janssen-Cilag
dycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby tZessly: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
100% 850,50
Rx-z (1)
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewy- - 1 fiol.
B
bezp³.
starczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego
(WZJG),
Program
lekowy:
leczenie
choroby
Leœniowskiego-Crohna
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest (chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapa- lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ polenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczaj¹cej odpo- staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
wiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i 6-merkaptopurynê leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapal(6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony naczyniowej zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).Produkt leczniczy w skojarzeniu z menaczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u do- totreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowyros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie kortykosteroidami, u ch oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub lecze- choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
nie kortykosteroidami jest niew³aœciwe.
Samsung modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem; doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, czynn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie by100% 782,46 li leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
tRemsima: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg
Rx-z (1)
- 1 fiol. u
B
bezp³. (DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniInfliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
czy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC) Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy scheW: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z me- mat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie bytotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowy- ³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczenie czynnej
ch oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i lemodyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs- disease modifying anti-rheuma- czenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskatic drugs), w tym metotreksatem; doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpu- zany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y 6-17
j¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykostelekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARDs). W tych grupach pacjentów, roidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u
badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów
Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarko- leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem
wanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u doros³ych pacjentów, którzy immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest
nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrod- wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zakami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwska- palenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na lezania do takiego leczenia; leczeniu czynnej postaci choroby Crohna z przetokami u czenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP)
doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali na prawid³owo prowadzone standardowe lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y.
Prou dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej dukt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapostaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y palenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹
na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykosteroidami, leczenie immuno- na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub lemodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietole- czenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Zerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano sztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w
wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem immunosupresyjnym. Wrzo- leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u
dziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leumiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego czenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczenu doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w iu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikulub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. j¹cymi przebieg choroby (DMARDs) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy naleWrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest ¿y podawaæ: w skojarzeniu z metotreksatem; lub sam u pacjentów, u których
wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita gru- leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego
bego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹ na lecze- leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹
nie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem
by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów
zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej,

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania,lub nie toleruj¹ innych schematów
leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub PUVA.

Givosiran (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ porfiriê w¹trobow¹ (ahp)
u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrej porfirii w¹trobowej (ang.
AHP) u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat.
Alnylam Netherlands B.V.

Sandoz GmbH

100%
B(1)
bezp³.
Alglucosidase alfa (1) Program lekowy: leczenie choroby Pompego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w d³ugotrwa³ej, enzymatycznej terapii zastêpczej (ang. ERT) u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Pompego
(niedoborem kwaœnej a-glukozydazy). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych, dzieci i m³odzie¿y w ka¿dym wieku. Genzyme Europe B.V.

Rx

Program lekowy: leczenie chorych na gruŸlicê lekooporn¹
(MDR/XDR)
100% 16227,54
B(1)
bezp³.
Pretomanide (1) Program lekowy: leczenie chorych na gruŸlicê lekooporn¹
(MDR/XDR)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z bedakilin¹ i linezolidem u doros³ych w leczeniu gruŸlicy p³uc o rozszerzonej opornoœci na leki (ang.
XDR) lub wielolekoopornej (ang. MDR) nietoleruj¹cej leczenia lub niereaguj¹cej na
leczenie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania antybakteryjnych produktów leczniczych.
Mylan IRE Healthcare

tDovprela: tabl. 200 mg - 26 szt. u

Rx-z

100% 67240,53
B(1)
bezp³.
Bedaquiline (1) Program lekowy: leczenie chorych na gruŸlicê lekooporn¹
(MDR/XDR)
W: Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (w wieku od
5 lat do mniej ni¿ 18 lat i mc. co najmniej 15 kg), jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruŸlicy p³uc (ang. MDR-TB), gdy nie
mo¿na zastosowaæ innego skutecznego leczenia z powodu opornoœci lub nietolerancji. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœciwego stosowania
antybiotyków.
Janssen-Cilag International N.V.

tSirturo: tabl. 100 mg - 188 szt.

Rx-z

Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê szpikow¹
tMylotarg: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 5 mg Rx-z 100% 29484,00
- 1 fiol. u
B(1)
bezp³.
Gemtuzumab ozogamicin (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê szpikow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z daunorubicyn¹
(DNR) i cytarabin¹ (AraC) w leczeniu pacjentów w wieku 15 lat i starszych z wczeœniej nieleczon¹ ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ z ekspresj¹ antygenu CD-33 (ang. AML)
Pfizer
de novo, z wyj¹tkiem ostrej bia³aczki promielocytowej (ang. APL).
100% 29500,00
B(1)
bezp³.
100% 59000,00
Rx
tRydapt: kaps. miêkkie 25 mg - 112 szt. u
(1)
B
bezp³.
Midostaurin (1) Program lekowy: leczenie agresywnej mastocytozy uk³adowej,
mastocytozy uk³adowej z wspó³istniej¹cym nowotworem uk³adu krwiotwórczego
oraz bia³aczki mastocytarnej, Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê
szpikow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w skojarzeniu ze standardow¹ chemioterapi¹
indukcyjn¹ daunarubicyn¹ i cytarabin¹ oraz konsolidacyjn¹ du¿ymi dawkami cytarabiny, oraz u pacjentów z ca³kowit¹ odpowiedzi¹, a nastêpnie jako monoterapia podtrzymuj¹ca produktem leczniczym u doros³ych pacjentów z noworozpoznan¹ ostr¹
bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. AML) z mutacj¹ genu FLT3; w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z agresywn¹ mastocytoz¹ uk³adow¹ (ASM), mastocytoz¹ uk³adow¹ z nowotworem uk³adu krwiotwórczego (SM-AHN) lub bia³aczk¹ mastocytarn¹
Novartis Europharm Limited
(MCL).

tRydapt: kaps. miêkkie 25 mg - 56 szt. u

Rx

tVenclyxto: tabl. powl. 10 mg - 10 szt.

Rx-z 100%

tVenclyxto: tabl. powl. 10 mg - 14 szt.

Rx-z

X
100%
271,17
B(1)
bezp³.
Rx-z 100%
tVenclyxto: tabl. powl. 50 mg - 5 szt.
X
100%
677,94
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 50 mg - 7 szt.
(1)
B
bezp³.
100% 1355,87
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 7 szt.
(1)
B
bezp³.
100% 2711,73
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 14 szt.
B(1)
bezp³.
100% 21693,87
Rx-z
tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 112 szt.
B(1)
bezp³.
Venetoclax (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê szpikow¹,
Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Produkt w skojarzeniu z obinutuzumabem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z uprzednio nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (PBL, ang.
CLL). Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z PBL, którzy zostali uprzednio poddani co najmniej jednej terapii. Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu PBL: u doros³ych pacjentów z obecnoœci¹ delecji w obszarze 17p lub mutacj¹ TP53, u których leczenie inhibitorem szlaku
sygna³owego receptora komórek B jest nieodpowiednie lub nie powiod³o siê, lub u
doros³ych pacjentów bez delecji w obszarze 17p lub mutacji TP53, u których nie powiod³a siê zarówno immunochemioterapia, jak i leczenie inhibitorem szlaku sygna³owego receptora komórek B. Produkt w skojarzeniu z lekiem hipometyluj¹cym jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo zdiagnozowan¹ ostr¹ bia³aczk¹
szpikow¹ (OBS, ang. AML), którzy nie kwalifikuj¹ siê do intensywnej chemioterapii.
AbbVie Polska

100% 95390,39
B(1)
bezp³.
Gilteritinib fumarate (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê
szpikow¹
W: Produkt jest wskazany w monoterapii nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej
bia³aczki szpikowej (ang. AML) z mutacj¹ FLT3 u doros³ych pacjentów.

tXospata: tabl. powl. 40 mg - 84 szt.

Rx-z

Astellas Pharma

Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ porfiriê w¹trobow¹ (ahp) u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12
tGivlaari: inj. [roztw.] 189 mg/ml - 1 fiol. 1 ml

Rx-z

17

Vismodegib (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
W: Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych, u których stwierdzono: objawowego raka podstawnokomórkowego z przerzutami; miejscowo zaawansowanego raka
podstawnokomórkowego niespe³niaj¹cego kryteriów leczenia chirurgicznego lub radioterapii.
Roche Registration

Program lekowy: leczenie chorych na pierwotn¹ hiperoksaluriê typu 1
Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopo1986,77
100% 347991,09 wego zapalenia skóry
tOxlumo: inj. (roztw.) 94,5 mg/0,5 ml
Rx-z

Program lekowy: leczenie choroby Pompego
Myozyme: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg/fiol.
- 1 fiol. 20 ml

Myozy

100% 180550,58
B(1)
bezp³.

- 1 fiol. 0,5 ml

B(1)
bezp³.
100% 5129,18
Lumasiran (1) Program lekowy: leczenie chorych na pierwotn¹ hiperoksaluriê ty- Dupixent: inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. 1,14 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
pu 1
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwotnej hiperoksa100% 5129,18
Rx-z (1)
lurii typu 1 (ang. primary hyperoxaluria type 1, PH1) we wszystkich grupach wiekow- Dupixent: inj. [roztw.] 300 mg - 2 amp.-strzyk. 2 ml
B
bezp³.
ych.
Alnylam Netherlands B.V.
Dupilumab (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego
Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego ra- zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej
W: Dawka 200 mg. Atopowe zapalenie skóry. Doroœli i m³odzie¿: produkt lecznicka jajnika
zy jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszej, którzy kwalifikuj¹ siê do
100% 11115,47
leczenia ogólnego. Dzieci 6-11 lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania
Rx-z
Lynparza: tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u
(1)
B
bezp³. w leczeniu ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u dzieci 6-11 lat, które kwalifikuj¹
100% 11115,47 siê do leczenia ogólnego. Astma. Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszej, jako uzupe³niaj¹ce leczeRx-z
Lynparza: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
B(1)
bezp³. nie podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2,
Olaparib (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika, charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we krwi i/lub zwiêkszonym
stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczaj¹co kontroloProgram lekowy: leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
W: Rak jajnika. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w: leczeniu wana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów w du¿ych dawkach (ang. ICS) oraz
podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stopniu III i IV wg kla- innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Dzieci 6-11 lat: produkt
syfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajnika o niskim stopniu zró¿nicowania, rakiem leczniczy jest wskazany do stosowania u dzieci 6-11 lat, jako uzupe³niaj¹ce leczenie
jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej z obecnoœci¹ mutacji BRCA1/2 (dzie- podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym
dzicznej i/lub somatycznej), u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœcio- siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychaw¹) po ukoñczeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na zwi¹zkach platyny; nego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹
leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z platynowra¿liwym nawrotowym ra- wziewnych kortykosteroidów w œrednich lub du¿ych dawkach (ICS) oraz innego prokiem jajnika o niskim stopniu zró¿nicowania (ang. high grade), rakiem jajowodu lub duktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Dawka 300 mg. Atopowe zapalepierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœ- nie skóry. Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w
ciow¹) na chemioterapiê opart¹ na zwi¹zkach platyny. Produkt w skojarzeniu z be- leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i
wacyzumabem jest wskazany w: leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z m³odzie¿y 12 lat i starszej, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. Dzieci 6-11
zaawansowanym (w stopniu III i IV wg klasyfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajni- lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu ciê¿kiego atopowego
ka o wysokim stopniu z³oœliwoœci (ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym zapalenia skóry u dzieci 6-11 lat, które kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. Astma.
rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœciow¹) po Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³oukoñczeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na zwi¹zkach platyny w skojar- dzie¿y 12 lat i starszej, jako uzupe³niaj¹ce leczenie podtrzymuj¹ce w przypadku
zeniu z bewacyzumabem i u których nowotwór z³oœliwy charakteryzuje siê zaburze- ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozyniami procesu rekombinacji homologicznej (ang. HRD), definiowanymi na nofilów we krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO),
podstawie obecnoœci mutacji BRCA1/2 i/lub niestabilnoœci genomu. Rak piersi. Pro- która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów
dukt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z w du¿ych dawkach (ang. ICS) oraz innego produktu leczniczego do leczenia poddziedzicznymi mutacjami BRCA1/2, u których wystêpuje HER2-ujemny miejscowo trzymuj¹cego. Dzieci 6-11 lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
zaawansowany lub rozsiany rak piersi. Pacjenci powinni wczeœniej otrzymaæ terapiê dzieci 6-11 lat, jako uzupe³niaj¹ce leczenie podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astantracyklin¹ i taksanem w ramach leczenia (neo)adjuwantowego lub z powodu cho- my z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we
roby rozsianej, chyba ¿e pacjenci nie kwalifikowali siê do takich terapii. U pacjentów krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niez rakiem piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (HR-dodatni) powinna rów- wystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów w œrednich
nie¿ wyst¹piæ progresja podczas lub po wczeœniejszej terapii hormonalnej lub nie lub du¿ych dawkach (ICS) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymmo¿na u tych pacjentów zastosowaæ terapii hormonalnej. Gruczolakorak trzustki. uj¹cego. Przewlek³e zapalenie b³on œluzowych nosa i zatok przynosowych z
Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym polipami nosa (ang. CRSwNP). Produkt leczniczy jest wskazany jako leczenie
doros³ych pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki z obecnoœci¹ dzie- uzupe³niaj¹ce terapii donosowymi kortykosteroidami w leczeniu osób doros³ych z cidzicznych mutacji BRCA1/2, u których nie wyst¹pi³a progresja choroby po leczeniu ê¿kim CRSwNP, u których leczenie ogólnoustrojowymi kortykosteroidami i/lub zazwi¹zkami platyny przez co najmniej 16 tyg. w ramach pierwszej linii chemioterapii. bieg chirurgiczny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli choroby. sanofi-aventis groupe
Rak gruczo³u krokowego. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w le100% 5454,59
czeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym, opornym na kastracjê rakiem gruczo³u tOlumiant: tabl. powl. 2 mg - 35 szt.
Rx-z (1)
B
krokowego z obecnoœci¹ mutacji BRCA1/2 (dziedzicznych i/lub somatycznych), u
bezp³.
których po wczeœniej zastosowanej terapii z u¿yciem nowego leku o dzia³aniu hor100% 5454,59
monalnym wyst¹pi³a progresja choroby.
AstraZeneca tOlumiant: tabl. powl. 4 mg - 35 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 22175,61
Baricitinib (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego zaRx-z (1)
tZejula: kaps. twarde 100 mg - 56 szt.
B
bezp³. palenia skóry, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³od100% 33263,42 zieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
W: Baricytynib jest wskazany w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stRx-z (1)
tZejula: kaps. twarde 100 mg - 84 szt.
B
bezp³. awów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, u których odNiraparib (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika powiedŸ na terapiê lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs) jest
W: Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania: w monoterapii podtrzymu- niewystarczaj¹ca lub którzy nie toleruj¹ takiego leczenia. Baricytynib mo¿e byæ stoj¹cej u doros³ych pacjentek z zaawansowanym (w stopniu III lub IV wed³ug klasyfika- sowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (dostêpne dane dotycji FIGO), niskozró¿nicowanym rakiem jajnika (ang. high grade), jajowodu lub cz¹ce mo¿liwoœci leczenia skojarzonego. Baricytynib jest wskazany w leczeniu
pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano czêœciow¹ lub pe³n¹ odpowiedŸ atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych papo ukoñczeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na pochodnych platyny; w cjentów wymagaj¹cych leczenia ogólnego. Baricytynib jest wskazany do stosowamonoterapii podtrzymuj¹cej u doros³ych pacjentek z platynowra¿liwym, nawroto- nia w leczeniu ciê¿kiej postaci ³ysienia plackowatego u doros³ych pacjentów.Eli Lilly
wym, niskozró¿nicowanym surowiczym rakiem jajnika (ang. high grade), jajowodu
100% 3508,60
lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano czêœciow¹ lub pe³n¹ odpo- tRinvoq: tabl. o przed³. uwalnianiu 15 mg - 28 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
wiedŸ na chemioterapiê pochodnymi platyny.
Upadacitinibe (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopoweProgram lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego ra- go zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
ka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñ100% 19470,78 czego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekotLibtayo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 350 mg
Rx-z (1)
wy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
- 1 fiol. 10 ml u NOWOŒÆ
B
bezp³. W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego
Cemiplimab (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka kol- reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doroczystokomórkowego skóry cemiplimabem, Program lekowy: leczenie niedrobnoko- s³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych
mórkowego raka p³uca
przebieg choroby (ang. DMARDs) jest niewystarczaj¹ca lub którzy nie toleruj¹ takieW: Rak kolczystokomórkowy skóry. Produkt leczniczy w monoterapii jest wska- go leczenia. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzezany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym lub miejscowo niu z metotreksatem. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w
zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry (ang. mCSCC - metastasic leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, u któcutaneous squamous cell carcinoma lub laCSCC - locally advanced cutaneous squ- rych odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków DMARD jest niewystarczaj¹ca lub którzy
amous cell carcinoma), którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnego leczenia chirurgicz- nie toleruj¹ takiego leczenia. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skonego lub radykalnej radioterapii. Rak podstawnokomórkowy skóry. Produkt jarzeniu z metotreksatem. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjen- jest wskazany w leczeniu czynnego zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³utów z miejscowo zaawansowanym rakiem lub z przerzutowym rakiem podstawno- pa u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne jest
komórkowym skóry (ang. laBCC - locally advanced basal cell carcinoma lub mBCC - niewystarczaj¹ca. Atopowe zapalenie skóry. Produkt jest wskazany w leczeniu
metastatic basal cell carcinoma), u których stwierdzono progresjê choroby lub któ- umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i m³odzie¿y w
rzy wykazuj¹ nietolerancjê na inhibitor szlaku Hedgehog (HHI, ang. hedgehog path- wieku 12 lat i starszych, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. AbbVie Polska
way inhibitor). Niedrobnokomórkowy rak p³uca. Produkt leczniczy w monoterapii
jest wskazany do stosowania jako terapia pierwszego rzutu w leczeniu doros³ych Program lekowy: leczenie chorych z dystrofi¹ miêœniow¹
pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uc (ang. non-small cell lung cancer,
NSCLC) z ekspresj¹ PD-L1 (w ³50% komórek guza), bez EGFR, abberacji ALK lub Duchenne’a spowodowan¹ mutacj¹ nonsensown¹ w genie
ROS1, u których wystêpuje: miejscowo zaawansowany NSCLC i którzy nie kwalifi- dystrofiny
kuj¹ siê do radykalnej chemioradioterapii lub; przerzutowy NSCLC.
Regeneron Ireland U.C. tTranslarna: granulki do przyg. zaw. doust.
100% 14815,21
Rx-z
125 mg - 30 sasz.
B(1)
bezp³.
100% 29630,42
tTranslarna: granulki do przyg. zaw. doust.
Rx-z
(1)
250 mg - 30 sasz.
B
bezp³.
100% 118521,69
tTranslarna: granulki do przyg. zaw. doust.
Rx-z
1000 mg - 30 sasz.
B(1)
bezp³.
Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego ra- Ataluren (1) Program lekowy: leczenie chorych z dystrofi¹ miêœniow¹ Duchenne’a
ka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
spowodowan¹ mutacj¹ nonsensown¹ w genie dystrofiny
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu dystrofii miêœniowej Duchenn100% 18138,33 e’a warunkowanej przez mutacjê nonsensown¹ w genie dystrofiny u pacjentów choRx-z
tErivedge: kaps. twarde 150 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³. dz¹cych w wieku od 2 lat. Obecnoœæ mutacji nonsensownej w genie dystrofiny
nale¿y potwierdziæ poprzez badania genetyczne. PTC Therapeutics International Limited
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Amgev

Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
tAmgevita: inj. [roztw.] 20 mg - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z 100% 474,66
u
B(1)
bezp³.
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100% 1898,63
(1)
u
B
bezp³.
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
X
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 6 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100%
X
u
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 6 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
X
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy
odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê
niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat
jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. AMGEVITA stosowana z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia
stawów, mierzonego radiologicznie oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów: produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana
w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia
stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumab nie
by³ badany u pacjentów w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym
zapaleniem przyczepów œciêgnistych: produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu
czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹
odpowiedŸ na standardowe leczenie, lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa
spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na stosowane
tradycyjnie leczenie jest niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian
radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK: produkt leczniczy jest wskazany
w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi cechami zapalenia w obrazie rezonansu magnetycznego lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka
C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie
toleruj¹. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z
wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kwalifikowani do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna
(plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu
ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapiê lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie
apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do
ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy
jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na
pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia, lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które
wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie
¿ywieniowe jako terapiê podstawow¹, lek z grupy kortykosteroidów i lek immunomoduluj¹cy, albo u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do
stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczaj¹cej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym kortykosteroidy i
6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), albo wtedy, gdy nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
nieinfekcyjnego zapalenia czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej oka u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami oraz u pacjentów, u których konieczne jest zmniejszenie dawki
kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest dla pacjenta niew³aœciwe.
Amgen

Cimzia : inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. (+2 gaziki) Rx-z 100% 3072,72
u
B(1)
bezp³.
Certolizumab pegol (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem
pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez
zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie
ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci
³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany: w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu, jeœli
odpowiedŸ na leki przeciwreumatyczne modyfikuj¹ce przebieg choroby (LMPCh)
(ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs - DMARDs), w tym na MTX, jest niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy
MTX jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
W leczeniu ciê¿kiego, czynnego i progresywnego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, którzy nie byli wczeœniej leczeni MTX lub innymi LMPCh. Wykaza-

no, ¿e produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z MTX zmniejsza szybkoœæ
postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê
stanu czynnoœciowego. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnej osiowej spondyloartropatii o ciê¿kim
nasileniu, która obejmuje: zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK)
(znane równie¿ jako radiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z czynnym
zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa o ciê¿kim nasileniu, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹. Osiow¹ spondyloartropatiê bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (znan¹ równie¿
jako nieradiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia objawiaj¹cymi siê zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (CRP) lub wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego (MRI), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
NLPZ lub ich nie toleruj¹. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z MTX jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów, jeœli odpowiedŸ na poprzednie leczenie LMPCh jest
niewystarczaj¹ca. Produkt mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
£uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u osób doros³ych wymagaj¹cych
terapii systemowej. Szczegó³y dotycz¹ce dzia³ania terapeutycznego - patrz ChPL.
(W³aœciwoœci farmakodynamiczne).
UCB Pharma

tCosentyx: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 150 mg/ml
- 1 fiol.
tCosentyx: inj. [roztw.] 150 mg/ml
- 2 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z 100%

X

100% 4642,44
Rx-z (1)
B
bezp³.
Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,
u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS
(nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiektywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
(MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.
Novartis Europharm Limited

100% 4642,44
B(1)
bezp³.
Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹,
aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(£ZS)
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,
u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS
(nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiektywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
(MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.

tCosentyx: inj. [roztw.] 300 mg - 1 wstrzyk.

Rx-z

Novartis Europharm Limited

Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z
alkoholem)
Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. (+8 gaz. z
alkoholem)
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 10 mg/ml
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.)

100% 2891,70
B(1)
bezp³.
100% 2891,70
Rx (1)
B
bezp³.
100% 578,34
Rx (2)
B
bezp³.

Rx

100% 1445,85
B(3)
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
(2) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (3) Program lekowy:
leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej,
Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy:
leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie
inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Wskazania dawka 10 mg. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów
(MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. £uszczyca zwyk³a (plackowata) u
dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na
dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub
fototerapiie. Wskazania dawka 25 mg i 50 mg. Reumatoidalne zapalenie stawów: lek w po³¹czeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu reumatoidalnego
zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg
choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. Lek jest równie¿
wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych wczeœniej metotreksatem. Lek stosowany
pojedynczo lub w po³¹czeniu z metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu
zwi¹zanego z uszkodzeniem struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS): leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez
obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. Produkt leczniczy nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2. r¿. £uszczycowe zapalenie stawów: leczenie czynnego i
postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych w przypadkach, gdy
wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg
choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e lek powodowa³ poprawê sprawnoœci
fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych, potwierdzone w badaniu rentgenowskim u
pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w
przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa
spondyloartropatia bez zmian radiologicznych: leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹
osiowej spondyloartropatii bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami
przedmiotowymi zapalenia, w tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego
(ang. C-reactive protein, CRP) i/lub zmianami w badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). £uszczyca zwyk³a (plackowata): leczenie doros³ych z
³uszczyc¹ zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie
odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹
brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat
lub naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y: leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Pfizer

Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 25 mg/ml
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ 4 ig³y+ 8 gaz.)

Rx

100% 1077,30
B(1)
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian
radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich
postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy
plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z
ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK),
Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program
lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w po³¹czeniu z metotreksatem jest
wskazany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu
umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest
przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem
jest nieodpowiednie. Produkt jest równie¿ wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych
wczeœniej metotreksatem. Etanercept stosowany pojedynczo lub w po³¹czeniu z
metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu zwi¹zanego z uszkodzeniem
struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika
reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metot-

tErelzi: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx-z

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
reksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u m³odzie¿y w wieku od
12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na
tradycyjne leczenie. Lek nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2 r¿. £uszczycowe zapalenie stawów. Leczenie czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów
u doros³ych w przypadkach, gdy wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e etanercept powodowa³ poprawê sprawnoœci fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym
zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu rentgenowskim u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie
stawów krêgos³upa (ZZSK). Leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa spondyloartropatia bez zmian
radiologicznych. Leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii
bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia, w
tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (ang. CRP) i/lub zmianami w
badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ. £uszczyca zwyk³a (plackowata). Leczenie doros³ych z ³uszczyc¹
zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat lub
naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Sandoz GmbH

tFlixabi: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

100% 986,58
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem. Doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej
nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w
wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie
kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym
leczeniem immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie
reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y
przeciwwskazania do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat,
którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia
stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na
konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca.
Produkt leczniczy nale¿y podawaæ w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z
wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano,
¿e leczenie infliksymabem poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ
postêpu uszkodzeñ stawów obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie
toleruj¹ innych schematów leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psolarenem w po³¹czeniu z promieniowaniem UVA (PUVA). Samsung

tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 amp.-strzyk.
u

Rx-z

100% 2041,20
B(1)
bezp³.
100% 2041,20
tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 wstrzyk. u Rx-z (1)
B
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem jest
wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u
doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e adalimumab stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem
jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD) okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali

Rx-z

niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa
(ZZSK), gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest niezadowalaj¹ca.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹
spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego i/lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na
uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e adalimumab zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
£uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej
przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata)
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat,
które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub
nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów
potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i
m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na
pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci
choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek
immunomoduluj¹cy, lub u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania
do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali
wystarczaj¹cej odpowiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i
6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego
leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony
naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami, u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niew³aœciwe. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Sandoz GmbH

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1 Rx-z 100% 800,66
ig³a + 1 nasadka + 2 gaziki u
B(1)
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Fresenius Kabi

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 Rx-z 100% 1521,25
gaziki u
B(1)
bezp³.
tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml + 2 gaziki Rx-z 100% 1521,25
(1)
u
B
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie zapalenia b³ony naczyniowej oka (ZBN) - czêœæ poœrednia, odcinek tylny lub ca³a b³ona
naczyniowa
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie

Flixa

19

lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Fresenius Kabi
100% 13913,05
B(1)
bezp³.
Tildrakizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów kwalifikuj¹cych siê to terapii ogólnoustrojowej.
Almirall

tIlumetri: inj. [roztw.] 100 mg - 1 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z

tSkyrizi: inj. [roztw.] 75 mg/0,83 ml
- 2 amp.-strzyk. 0,83 ml + 2 gaziki

Rx-z

100% 13042,13
B(1)
bezp³.
tSkyrizi: inj. [roztw.] 150 mg/ml - 1 wstrzyk. 1 ml Rx-z 100% 13042,13
NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Risankizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
W: £uszczyca plackowata. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u osób doros³ych, które kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt w monoterapii lub w skojarzeniu z
metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) jest niewystarczaj¹ca lub które nie
toleruj¹ takiego leczenia.
AbbVie Deutschland
100% 10465,84
B(1)
bezp³.
100% 13834,80
Rx-z (2)
Stelara: inj. [roztw.] 90 mg - 1 amp.-strzyk.
B
bezp³.
Ustekinumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej (2) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
(WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna (chLC)
W: £uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej u osób doros³ych, bez odpowiedzi na leczenie lub wystêpuj¹ przeciwwskazania, lub wystêpuje nietolerancja na
inne terapie ogólnoustrojowe obejmuj¹ce leczenie cyklosporyn¹, metotreksatem
(MTX) lub metod¹ PUVA (psoralen i ultrafiolet A). £uszczyca plackowata u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do ciê¿kich
postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat, u których leczenie nie jest wystarczaj¹co skuteczne lub wystêpuje nietolerancja innych terapii ogólnoustrojowych lub fototerapii. £uszczycowe zapalenie stawów (PsA). Produkt
leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z MTX, jest wskazany w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u osób doros³ych, gdy odpowiedŸ na wczeœniejsz¹ niebiologiczn¹ terapiê lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi
przebieg choroby (ang. DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Choroba Crohna. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej czynnej choroby Crohna u osób doros³ych, u których leczenie nie jest wystarczaj¹co skuteczne, nast¹pi³a
utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych klasycznych terapii lub terapii antagonist¹ TNFa lub wystêpuj¹ przeciwwskazania do zastosowania
tych terapii. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego lub ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia
jelita grubego u osób doros³ych, u których odpowiedŸ na leczenie nie jest wystarczaj¹ca, nast¹pi³a utrata odpowiedzi na leczenie lub wystêpuje nietolerancja innych
konwencjonalnych terapii lub terapii biologicznych, lub wystêpuj¹ przeciwwskazania
medyczne do zastosowania tych terapii.
Janssen-Cilag

Stelara: inj. [roztw.] 45 mg - 1 amp.-strzyk.

Rx-z

100% 9744,89
B(1)
bezp³.
Ixekizumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u doros³ych wymagaj¹cych leczenia ogólnego.
£uszczyca plackowata u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci w wieku od 6 lat o mc. wynosz¹cej co najmniej 25 kg oraz u m³odzie¿y wymagaj¹cej leczenia ogólnego.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii
lub w skojarzeniu metotreksatem w leczeniu aktywnego ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli w wystarczaj¹cym stopniu na
terapiê jednym lub wieloma lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg
choroby (ang. DMARD) albo nie toleruj¹ takiego leczenia. Spondyloartropatia osiowa.
Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (spondyloartropatia osiowa ze zmianami radiograficznymi): produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa, u
których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niedostateczna. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych: produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej bez zmian
radiograficznych z obiektywnymi objawami stanu zapalnego, o czym œwiadczy podwy¿szenie stê¿enia bia³ka C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik rezonansu magnetycznego (MR), u których odpowiedŸ na NLPZ by³a niedostateczna.
Eli Lilly

tTaltz: inj. [roztw.] 80 mg/ml - 2 wstrzyk. 1 ml

Rx-z

100% 9695,70
B(1)
bezp³.
Guselkumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy
plackowatej u osób doros³ych, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego.

Tremfya: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z

tZessly: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

Rx-z

Janssen-Cilag

100% 850,50
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po-
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Cysta

staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem; doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, czynn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y 6-17
lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów
leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem
immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP)
lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹
na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w
leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u
doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARDs) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nale¿y podawaæ: w skojarzeniu z metotreksatem; lub sam u pacjentów, u których
leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego
leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹
postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem
poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów
obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania,lub nie toleruj¹ innych schematów
leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub PUVA.
Sandoz GmbH

Program lekowy: leczenie ciê¿kich wrodzonych hiperhomocystenemii
100% 1814,40
B(1)
bezp³.
Betaine anhydrous (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich wrodzonych hiperhomocystenemii
W: Leczenie wspomagaj¹ce homocystynurii obejmuj¹ce nastêpuj¹ce niedobory lub
defekty enzymatyczne: b-syntezy cystationinowej (ang. CBS), reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolanowej (ang. MTHFR), metabolizmu koenzymu kobalaminy
(ang. cbl). Preparat nale¿y stosowaæ jako uzupe³nienie innych metod leczenia, np.
witamin¹ B6 (pirydoksyn¹), wit. B12 (kobalamin¹), folanami i leczenia dietetycznego.

Cystadane: prosz. doust. 1 g - 1 op. 180 g NOWOŒÆ

Rx-z

Recordati Rare Diseases

Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej
100% 5129,18
B(1)
bezp³.
100% 5129,18
Rx-z (1)
Dupixent: inj. [roztw.] 300 mg - 2 amp.-strzyk. 2 ml
B
bezp³.
Dupilumab (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego
zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej
W: Dawka 200 mg. Atopowe zapalenie skóry. Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszej, którzy kwalifikuj¹ siê do
leczenia ogólnego. Dzieci 6-11 lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania
w leczeniu ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u dzieci 6-11 lat, które kwalifikuj¹
siê do leczenia ogólnego. Astma. Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszej, jako uzupe³niaj¹ce leczenie podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2,
charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we krwi i/lub zwiêkszonym
stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów w du¿ych dawkach (ang. ICS) oraz
innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Dzieci 6-11 lat: produkt
leczniczy jest wskazany do stosowania u dzieci 6-11 lat, jako uzupe³niaj¹ce leczenie
podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym
siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹
wziewnych kortykosteroidów w œrednich lub du¿ych dawkach (ICS) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Dawka 300 mg. Atopowe zapalenie skóry. Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w
leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i
m³odzie¿y 12 lat i starszej, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. Dzieci 6-11
lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu ciê¿kiego atopowego
zapalenia skóry u dzieci 6-11 lat, które kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. Astma.
Doroœli i m³odzie¿: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i m³odzie¿y 12 lat i starszej, jako uzupe³niaj¹ce leczenie podtrzymuj¹ce w przypadku
ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO),
która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów
w du¿ych dawkach (ang. ICS) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Dzieci 6-11 lat: produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u
dzieci 6-11 lat, jako uzupe³niaj¹ce leczenie podtrzymuj¹ce w przypadku ciê¿kiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzuj¹cym siê zwiêkszon¹ liczb¹ eozynofilów we
krwi i/lub zwiêkszonym stê¿eniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczaj¹co kontrolowana za pomoc¹ wziewnych kortykosteroidów w œrednich
lub du¿ych dawkach (ICS) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymuj¹cego. Przewlek³e zapalenie b³on œluzowych nosa i zatok przynosowych z
polipami nosa (ang. CRSwNP). Produkt leczniczy jest wskazany jako leczenie
uzupe³niaj¹ce terapii donosowymi kortykosteroidami w leczeniu osób doros³ych z ciê¿kim CRSwNP, u których leczenie ogólnoustrojowymi kortykosteroidami i/lub zabieg chirurgiczny nie zapewniaj¹ odpowiedniej kontroli choroby. sanofi-aventis groupe

Dupixent: inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. 1,14 ml

tFasenra: inj. [roztw.] 30 mg - 1 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z

100% 9758,83
B(1)
bezp³.
Benralizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w podtrzymuj¹cym leczeniu
uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z nieodpowiednio kontrolowan¹ ciê¿k¹ astm¹
eozynofilow¹, pomimo stosowania du¿ych dawek kortykosteroidów wziewnych w
skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cymi b-mimetykami.
AstraZeneca

tFasenra: inj. [roztw.] 30 mg - 1 wstrzyk. 1 ml

Rx-z

100% 4422,60
B(1)
bezp³.
100% 4422,60
Rx-z
tNucala: inj. [roztw.] 100 mg - 1 amp.-strzyk.
B(1)
bezp³.
100% 4422,60
Rx-z (1)
tNucala: inj. [roztw.] 100 mg - 1 wstrzyk.
B
bezp³.
Mepolizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej
W: Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu uzupe³niaj¹cym u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku 6 lat i starszych z ciê¿k¹, oporn¹ na leczenie astm¹ eozynofilow¹.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

tNucala: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg - 1 fiol.

Rx-z

Xolair®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 150 mg
- 1 fiol.+ rozp.

Rx 100%

2
137,85
100% 699,33
Rx (1)
Xolair®: inj. [roztw.] 75 mg - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³.
100% 1398,66
Rx (2)
Xolair®: inj. [roztw.] 150 mg - 1 amp.-strzyk. 1 ml
B
bezp³.
Omalizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej (2) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej, Program lekowy: leczenie przewlek³ej pokrzywki spontanicznej
W: Dawka 75 mg. Astma alergiczna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci (w wieku od 6 do <12lat). Leczenie produktem
leczniczym nale¿y rozwa¿aæ jedynie pacjentów z astm¹ wywo³an¹ za poœrednictwem IgE (immunoglobulina E). Doroœli i m³odzie¿ (w wieku 12 lat i starsi). Produkt
leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których
stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne
alergeny wziewne oraz,u których stwierdzono zmniejszon¹ czynnoœæ p³uc
(FEV1<80%), jak równie¿ czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ przebudzeñ w nocy oraz u których wielokrotnie udokumentowano
ciê¿kie zaostrzenia astmy wystêpuj¹ce pomimo przyjmowania du¿ych dobowych
dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym,wziewnym
agonist¹ receptorów b-2. Dzieci (w wieku od 6 do <12lat). Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne alergeny wziewne,
czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ wybudzeñ
w nocy oraz u których wystêpuj¹ liczne ciê¿kie zaostrzenia astmy pomimo przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu z d³ugo
dzia³aj¹cym, wziewnym agonist¹ receptorów b-2. Dawka 150 mg. Astma alergiczna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci
(w wieku od 6 do <12lat). Leczenie produktem leczniczym nale¿y rozwa¿aæ jedynie
pacjentów z astm¹ wywo³an¹ za poœrednictwem IgE (immunoglobulina E). Doroœli i
m³odzie¿ (w wieku 12 lat i starsi). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w
leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹,
przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego
lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne alergeny wziewne oraz,u których stwierdzono zmniejszon¹ czynnoœæ p³uc (FEV1<80%), jak równie¿ czêste objawy choroby
wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ przebudzeñ w nocy oraz u których
wielokrotnie udokumentowano ciê¿kie zaostrzenia astmy wystêpuj¹ce pomimo
przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu
z d³ugo dzia³aj¹cym,wziewnym agonist¹ receptorów b-2. Dzieci (w wieku od 6 do
<12lat). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro
na ca³oroczne alergeny wziewne, czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia
lub bêd¹ce przyczyn¹ wybudzeñ w nocy oraz u których wystêpuj¹ liczne ciê¿kie zaostrzenia astmy pomimo przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów
wziewnych w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym, wziewnym agonist¹ receptorów b-2.
Przewlek³a pokrzywka spontaniczna. Produkt leczniczy jest wskazany we wspomagaj¹cym leczeniu przewlek³ej pokrzywki spontanicznej u doros³ych pacjentów i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych), u których nie stwierdzono wystarczaj¹cej
odpowiedzi na leczenie przeciwhistaminowe H1.
Novartis Europharm Limited

Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem
100% 3069,36
B(1)
bezp³.
100% 6629,81
Rx-z (1)
tBraftovi: kaps. twarde 75 mg - 42 szt.
B
bezp³.
Encorafenib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem
W: Enkorafenib jest wskazany: w skojarzeniu z binimetynibem do leczenia doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem skóry z obecnoœci¹ mutacji BRAF V600; w skojarzeniu z cetuksymabem do leczenia doros³ych
pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (CRC) z obecnoœci¹ mutacji BRAF
V600 E,u których wczeœniej stosowano leczenie systemowe. Pierre Fabre Medicament

tBraftovi: kaps. twarde 50 mg - 28 szt.

niep³askonab³onkowego niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób
doros³ych, u których nie wystêpuj¹ dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub rearan¿acja w genie ALK w tkance nowotworowej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskazany do stosowania w
leczeniu pierwszego rzutu p³askonab³onkowego niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób doros³ych. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany
do stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej z TPS ³1%, u których zastosowano wczeœniej przynajmniej jeden schemat
chemioterapii. U pacjentów z dodatnim wynikiem mutacji genu EGFR lub ALK w
tkance nowotworowej, przed podaniem produktu leczniczego nale¿y równie¿ zastosowaæ terapiê celowan¹. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang. cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 3 lat i starszych z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (ang. ASCT), lub po co najmniej dwóch
wczeœniejszych terapiach, gdy ASCT nie jest opcj¹ leczenia. Rak urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych, u których
zastosowano wczeœniej chemioterapiê zawieraj¹c¹ pochodne platyny. Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnego
miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych, które nie mog¹
zostaæ zakwalifikowane do chemioterapii zawieraj¹cej cisplatynê i u których ³¹czny
wynik pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi
³10. Rak p³askonab³onkowy g³owy i szyi (ang. HNSCC). Produkt leczniczy w
monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny i 5-fluorouracylu (5-FU) jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nawrotowego raka p³askonab³onkowego g³owy i szyi z przerzutami lub nieoperacyjnego u
osób doros³ych, u których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi
³1. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi nawrotowego lub z przerzutami u osób doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 z TPS ³50% w tkance nowotworowej i progresj¹
nowotworu w trakcie chemioterapii zawieraj¹cej pochodne platyny lub po jej zakoñczeniu. Rak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
aksytynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób doros³ych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenwatynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób doros³ych. Produkt leczniczy
w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym u osób doros³ych z rakiem nerkowokomórkowym ze zwiêkszonym ryzykiem nawrotu po nefrektomii lub po nefrektomii i resekcji zmian przerzutowych (kryteria wyboru, patrz
ChPL.). Nowotwory z niestabilnoœci¹ mik rosatelitarn¹ wysokiego stopnia
(ang. MSI-H) lub z zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeñ DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR). Rak jelita grubego (ang. CRC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania u osób doros³ych z rakiem jelita
grubego z MSI-H lub dMMR w nastêpuj¹cych warunkach: leczenie pierwszego rzutu raka jelita grubego z przerzutami; leczenie nieoperacyjnego lub z przerzutami raka jelita grubego po wczeœniejszym leczeniu skojarzonym opartym na pochodnych
fluoropirymidyny. Nowotwory inne ni¿ rak jelita grubego. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu nastêpuj¹cych nowotworów z MSI-H
lub dMMR u osób doros³ych z: zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium, u których nast¹pi³a progresja choroby podczas lub po wczeœniejszym leczeniu
opartym na pochodnych platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikuj¹ siê
do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii; nieoperacyjnym lub z przerzutami rakiem ¿o³¹dka, jelita cienkiego lub rakiem dróg ¿ó³ciowych u pacjentów, u
których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie leczenia lub po co najmniej jednej stosowanej wczeœniejszej terapii. Rak prze³yku. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny i fluoropirymidyny jest wskazany do
stosowania w leczeniu pierwszego rzutu miejscowo zaawansowanego raka prze³yku nieoperacyjnego lub z przerzutami lub HER-2 ujemnego gruczolakoraka po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego u osób doros³ych, u których CPS z ekspresj¹
PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³10. Potrójnie ujemny rak piersi (ang.
TNBC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ jako leczenie neoadjuwantowe, a nastêpnie kontynuowany w monoterapii jako leczenie adjuwantowe po zabiegu chirurgicznym, jest wskazany do stosowania w leczeniu osób doros³ych z
miejscowo zaawansowanym lub we wczesnym stadium potrójnie ujemnym rakiem
piersi, u których ryzyko nawrotu jest wysokie. Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ jest wskazany do stosowania w leczeniu miejscowo nawrotowego potrójnie ujemnego raka piersi nieoperacyjnego lub z przerzutami u osób doros³ych, u
których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³10 i które wczeœniej nie otrzymywa³y chemioterapii w zwi¹zku z chorob¹ nowotworow¹ z przerzutami. Rak endometrium (ang. EC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenwatynibem
jest wskazany do stosowania w leczeniu zaawansowanego lub nawrotowego raka
endometrium u osób doros³ych, u których nast¹pi³a progresja choroby podczas lub
po wczeœniejszym leczeniu zawieraj¹cym pochodne platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii. Rak szyjki macicy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ z
bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu, jest wskazany do stosowania w leczeniu
przetrwa³ego, nawrotowego lub z przerzutami raka szyjki macicy u osób doros³ych,
u których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³1.
Merck Sharp & Dohme

Rx-z

100% 5992,06
B(1)
bezp³.
100% 23968,22
Rx-z (1)
tMekinist: tabl. powl. 2 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Trametinib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem
W: Trametynib w monoterapii lub w skojarzeniu z dabrafenibem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniakiem z przerzutami z mutacj¹ genu BRAF V600. Nie wykazano skutecznoœci klinicznej
monoterapii trametynibu u pacjentów, u których wyst¹pi³a progresja podczas wczeNovartis Europharm Limited
100% 22680,00 œniejszego leczenia inhibitorem BRAF.
Rx-z (1)
tCotellic: tabl. powl. 20 mg - 63 szt. u
100% 11291,61
B
bezp³.
Rx-z (1)
tMektovi®: tabl. powl. 15 mg - 84 szt. u
Cobimetinib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilB
bezp³.
imumabem
Binimetinib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipiliW: Lek jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z wemurafenibem w leczeniu mumabem
doros³ych chorych na nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka wykazuj¹cego W: Binimetynib w skojarzeniu z enkorafenibem jest wskazany do leczenia doros³ych
mutacjê V600 genu BRAF.
Roche Registration pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem skóry z obecnoœci¹ muPierre Fabre Medicament
tKeytruda: inf. [konc. do sporz. roztw.] 25 mg/ml Rx-z 100% 14786,77 tacji BRAF V600.
- 1 fiol. 4 ml u
100% 2683,32
B(1)
bezp³. tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Rx-z (1)
Pembrolizumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych - 1 fiol. 4 ml u
B
bezp³.
ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Pro100% 6708,30
gram lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarze- tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 10 ml u
B(1)
bezp³.
niu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w le- Nivolumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipiliczeniu osób doros³ych i m³odzie¿y w w ieku 12 lat i starszej z zaawansowanym (nie- mumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
operacyjnym lub z przerzutami) czerniakiem. Produkt leczniczy w monoterapii jest lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba
wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym osób doros³ych i m³odzie¿y w w Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T), Program lekowy: leczenie p³askoieku 12 lat i starszej z czerniakiem w stopniu zaawansowania IIB, IIC lub III, po nab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo
ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w zaawansowanej chorobie, Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy:
monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu niedrobno- leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
komórkowego raka p³uca z przerzutami u osób doros³ych, u których odsetek komór- W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem jest
ek nowotworowych z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej (ang. TPS) wynosi wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzuto100% 9758,83 ³50% i nie wystêpuj¹ dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowot- wego) u doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas prze¿yworowej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapi¹ opart¹ cia bez progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu w
Rx-z (1)
B
bezp³. na pochodnych platyny jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu skojarzeniu z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspresj¹

tMekinist: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u

Rx-z

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
PD-L1 na komórkach guza. Leczenie uzupe³niaj¹ce czerniaka w monoterapii jest
wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego czerniaka z zajêciem wêz³ów ch³onnych lub z
przerzutami, u doros³ych po ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca
(NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem i 2 cyklami chemioterapii
opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u doros³ych, u których w tkance nowotworowej
nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w genie EGFR lub translokacje w genie ALK. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego
lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka p³uca po wczeœniejszej chemioterapii
u doros³ych. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej (ang. MPM). Produkt w skojarzeniu z
ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego z³oœliwego
miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. Rak nerkowokomórkowy (ang.
RCC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia zaawansowanego
raka nerkowokomórkowego po wczeœniejszym leczeniu u doros³ych. Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym
rokowaniem. Produkt w skojarzeniu z kabozantynibem jest wskazany do leczenia
pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów.
Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang. cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie
klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ang. ASCT) i leczeniu brentuksymabem z wedotyn¹. P³askonab³onkowy rak g³owy i szyi (ang. SCCHN). Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany w leczeniu nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, który uleg³ progresji podczas lub po zakoñczeniu terapii opartej na pochodnych platyny u doros³ych. Rak urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany w leczeniu nieoperacyjnego raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu wczeœniejszej terapii opartej na
pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka urotelialnego. Produkt w monoterapii jest wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego raka urotelialnego naciekaj¹cego b³onê
miêœniow¹ (ang. MIUC) u doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%, z
wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC. Rak jelita grubego w tym
odbytnicy (ang. CRC) z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo
sparowanych nukleotydów DNA (ang. dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang. MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest
wskazany w leczeniu raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA
lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na fluoropirymidynie. P³askonab³onkowy rak prze³yku (ang. OSCC).
Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej
linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach
guza ³1%. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego,
nieoperacyjnego,
nawrotowego
lub
z
przerzutami
p³askonab³onkowego raka prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym nieoperacyjnym, nawrotowym lub z przerzutami
p³askonab³onkowym rakiem prze³yku po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej
opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. OC lub GEJC). Produkt leczniczy
w monoterapii jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z rakiem prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, z chorob¹ resztkow¹, po
wczeœniejszej chemioradioterapii neoadiuwantowej. Gruczolakorak ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. GEJ) lub prze³yku. Produkt leczniczy w
po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii HER-2 ujemnego, zaawansowanego lub
z przerzutami gruczolakoraka ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego lub prze³yku u doros³ych pacjentów, u których ³¹czny wynik pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹
PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³5.
Bristol Myers Squibb
100% 4359,55
B(1)
bezp³.
100% 18683,78
Rx-z (1)
tTafinlar: kaps. twarde 50 mg - 120 szt.
B
bezp³.
100% 6539,33
Rx-z (1)
tTafinlar: kaps. twarde 75 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 28025,68
Rx-z (1)
tTafinlar: kaps. twarde 75 mg - 120 szt.
B
bezp³.
Dabrafenib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniakiem z przerzutami z mutacj¹ genu BRAF V600.

tTafinlar: kaps. twarde 50 mg - 28 szt.

Rx-z

Novartis Europharm Limited

tYervoy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u NOWOŒÆ
tYervoy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 40 ml u NOWOŒÆ

100% 14304,05
B(1)
bezp³.
100% 57216,19
Rx-z (1)
B
bezp³.
Ipilimumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
lekowy: leczenie raka nerki
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 12 lat i powy¿ej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z niwolumabem jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzutowego) u
doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas prze¿ycia bez
progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu w skojarzeniu
z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza. Rak nerkowokomórkowy (RCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z niwolumabem i 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u
doros³ych, u których w tkance nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w
genie EGFR lub translokacje w genie ALK. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej
(ang. malignant pleural mesothelioma, MPM). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego z³oœliwego
miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. colorectal cancer, CRC) z zaburzeniami mechanizmów naprawy
nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA (ang. mismatch repair deficient, dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang. microsatellite instability high, MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z niwolumabem jest
wskazany w leczeniu raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów
DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii
skojarzonej opartej na fluoropirymidynie.
Bristol Myers Squibb

Rx-z

100% 5324,98
B(1)
bezp³.
Vemurafenib (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych
ipilimumabem
W: Wemurafenib jest wskazany w monoterapii doros³ych chorych na nieresekcyjnego lub z przerzutami czerniaka, wykazuj¹cego mutacjê BRAF V600.
Roche

tZelboraf: tabl. powl. 240 mg - 56 szt. u

Rx-z

Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
tBesponsa : inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]
1 mg - 1 fiol. u

100% 42853,86
B(1)
bezp³.
Inotuzumab ozogamicin (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
W: Produkt leczniczy jest wskazany w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów
z nawrotow¹ lub oporn¹ na leczenie ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ang. ALL) wywodz¹c¹ siê z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresj¹ antygenu CD22.
W przypadku doros³ych pacjentów z nawrotow¹ lub oporn¹ na leczenie ALL wywodz¹c¹ siê z komórek prekursorowych limfocytów B z chromosomem Philadelphia
(Ph+) powinno wyst¹piæ niepowodzenie leczenia co najmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej (ang. TKI).
Pfizer

tBlincyto: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]
38,5 µg - 1 fiol.+ rozp. ±
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Tafin

Rx-z

100% 10484,07
B(1)
bezp³.
Blinatumomab (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu osób doros³ych z nawrotow¹ lub oporn¹ na leczenie ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ang. ALL) z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia.
Amgen

Rx-z

100% 1701,00
bezp³.
100% 4252,50
Rx-z
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 50 mg - 60 szt. NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
100% 3402,00
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 4252,50
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 5953,50
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 140 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
Dasatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
W: Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z: nowo rozpoznan¹
przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem Philadelphia (ang.
Ph+) w fazie przewlek³ej (ang. CP), przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ w fazie przewlek³ej, w fazie akceleracji lub w fazie prze³omu blastycznego w przypadku opornoœci
lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem, ostr¹ bia³aczk¹
limfoblastyczn¹ (ang. ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) oraz z limfoblastyczn¹ postaci¹ prze³omu blastycznego CML, w przypadku opornoœci lub nietolerancji wczeœniejszej terapii. Lek jest wskazany do stosowania u dzieci i m³odzie¿y z:
nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ z chromosomem Philadelphia w
fazie przewlek³ej (ang. Ph+ CML-CP) lub Ph+ CML-CP w przypadku opornoœci lub
nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem, nowo rozpoznan¹
Ph+ ALL w skojarzeniu z chemioterapi¹.
Zentiva

Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. NOWOŒÆ Rx-z B(1)

W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia nerwiaka zarodkowego wysokiego
ryzyka u pacjentów w wieku 12 m-cy i starszych, którzy wczeœniej otrzymali chemioterapiê indukcyjn¹ z przynajmniej czêœciow¹ odpowiedzi¹, a nastêpnie terapiê mieloablacyjn¹ oraz przeszczepienie komórek macierzystych, a tak¿e u pacjentów z
nawrotowym lub opornym na leczenie nerwiakiem zarodkowym w wywiadzie, z chorob¹ resztkow¹ lub bez. Przed leczeniem nawrotowego nerwiaka zarodkowego aktywnie postêpuj¹c¹ chorobê nale¿y ustabilizowaæ przy pomocy innych
odpowiednich metod. U pacjentów z nawrotow¹/oporn¹ na leczenie chorob¹ w wywiadzie oraz u pacjentów, którzy nie uzyskali ca³kowitej odpowiedzi na leczenie po
terapii pierwszej linii, lek nale¿y podawaæ w skojarzeniu z interleukin¹-2 (IL-2).
EUSA Pharma

Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na ciê¿k¹
anemiê aplastyczn¹
100% 3379,14
B(1)
bezp³.
100% 6758,27
Rx-z
Revolade: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³.
Eltrombopag (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na ciê¿k¹ anemiê
aplastyczn¹, Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹, Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów z przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœci¹ immunologiczn¹ (ang. ITP), od 1 roku, którzy wykazuj¹
niedostateczn¹ odpowiedŸ na inne sposoby leczenia (np. terapia kortykosteroidami,
immunoglobulinami). Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów z
przewlek³ym WZW typu C w celu leczenia ma³op³ytkowoœci, gdy stopieñ ma³op³ytkowoœci jest g³ównym czynnikiem uniemo¿liwiaj¹cym rozpoczêcie lub ograniczaj¹cym
mo¿liwoœci kontynuowania optymalnej terapii opartej na interferonie. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nabyt¹ ciê¿k¹ postaci¹ niedokrwistoœci aplastycznej (ang. SAA), u których wyst¹pi³a opornoœæ na wczeœniejsze
leczenie immunosupresyjne lub którzy przebyli wczeœniejsze intensywne leczenie i
nie s¹ odpowiednimi kandydatami do transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych.
Novartis Europharm Limited

Revolade: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.

Rx-z

Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹
ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹

100% 2809,47
B(1)
bezp³.
100% 4214,22
Rx-z (1)
tDoptelet: tabl. powl. 20 mg - 15 szt. NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 8428,42
Rx-z (1)
tDoptelet: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. NOWOŒÆ
B
bezp³.
Avatrombopag maleate (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu ciê¿kiej ma³op³ytkowoœci u doros³ych pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ w¹troby, którzy maj¹ byæ poddani inwazyjnemu zabiegowi. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w
100% 26423,33 leczeniu przewlek³ej pierwotnej ma³op³ytkowoœci immunologicznej (ang. ITP) u doRx-z
tIclusig: tabl. powl. 15 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³. ros³ych pacjentów opornych na inne metody leczenia (np. kortykosteroidy, immunoSwedish Orphan Biovitrum International AB
100% 26423,33 globuliny).
Rx-z (1)
tIclusig: tabl. powl. 45 mg - 30 szt.
100% 1278,00
B
bezp³. Nplate®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 125 µg
Rx-z (1)
B
bezp³.
Ponatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblast- - 1 fiol. (zestaw)
ycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia- Nplate®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 250 µg
Rx-z 100%
X
³aczki szpikowej
- 1 fiol. (zestaw)
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z: faz¹ przewlek³¹,
®
faz¹ akceleracji lub faz¹ prze³omu blastycznego przewlek³ej bia³aczki szpikowej Nplate : inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 µg
Rx-z
100%
X
(CML) z opornoœci¹ lub nietolerancj¹ leczenia dazatynibem lub nilotynibem i dla któ- - 1 fiol. (zestaw)
rych kolejne leczenie imatynibem nie jest w³aœciwe ze wzglêdów klinicznych, lub u Nplate®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 µg
100% 2555,99
Rx-z (1)
pacjentów z mutacj¹ T315I; ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z obecnoœci¹ chromos- - 1 fiol. (zestaw)
B
bezp³.
omu Filadelfia (Ph+ ALL) z opornoœci¹ lub nietolerancj¹ leczenia dazatynibem i dla
których kolejne leczenie imatynibem nie jest w³aœciwe ze wzglêdów klinicznych, lub Romiplostim (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³ou pacjentów z mutacj¹ T315I.
Incyte Biosciences Distribution B.V. p³ytkowoœæ immunologiczn¹, Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na
przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
100% 1442448,00 W: Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku od pierwszego r¿. z przetKymriah: dyspersja do inf. 1,2 x 10^6 – 6 x
Rx-z (1)
10^8 komórek - 1 wor. inf. ±
B
bezp³. wlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœci¹ immunologiczn¹ (idiopatyczn¹), którzy wykazuTisagenlecleucel (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych, Program j¹ niedostateczn¹ odpowiedŸ na inne sposoby leczenia (np. terapiê
Amgen
lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Fi- kortykosteroidami, immunoglobulinami).
ladelfia (Ph+)
100% 3379,14
Rx-z (1)
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: dzieci, m³odzie¿y i m³odych doro- Revolade: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.
B
bezp³.
s³ych w wieku do 25 lat w³¹cznie, z ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ALL) z komórek
B, oporn¹ na leczenie, która znajduje siê w fazie nawrotu po transplantacji lub w fa100% 6758,27
Rx-z
Revolade:
tabl.
powl.
50
mg
28
szt.
zie drugiego b¹dŸ kolejnego nawrotu; doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym lub
B(1)
bezp³.
opornym na leczenie ch³oniakiem rozlanym z du¿ych komórek B (DLBCL), po dwóch lub wiêkszej liczbie linii leczenia systemowego.
Novartis Europharm Limited Eltrombopag (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na ciê¿k¹ anemiê
aplastyczn¹, Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³op³ytko100% 5707,55 woœæ immunologiczn¹, Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na przeRx-z
Sprycel : tabl. powl. 20 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³. wlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów z przewlek³¹ pier100% 14268,86 wotn¹ ma³op³ytkowoœci¹ immunologiczn¹ (ang. ITP), od 1 roku, którzy wykazuj¹
Rx-z
Sprycel : tabl. powl. 50 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³. niedostateczn¹ odpowiedŸ na inne sposoby leczenia (np. terapia kortykosteroidami,
immunoglobulinami). Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów z
100% 11415,09
przewlek³ym WZW typu C w celu leczenia ma³op³ytkowoœci, gdy stopieñ ma³op³ytkoRx-z
Sprycel : tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
B(1)
bezp³. woœci jest g³ównym czynnikiem uniemo¿liwiaj¹cym rozpoczêcie lub ograniczaj¹cym
100% 19976,41 mo¿liwoœci kontynuowania optymalnej terapii opartej na interferonie. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nabyt¹ ciê¿k¹ postaci¹ niedokRx-z
Sprycel : tabl. powl. 140 mg - 30 szt.
B(1)
bezp³. rwistoœci aplastycznej (ang. SAA), u których wyst¹pi³a opornoœæ na wczeœniejsze
100% 14268,86 leczenie immunosupresyjne lub którzy przebyli wczeœniejsze intensywne leczenie i
Rx-z
Sprycel : tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
nie s¹ odpowiednimi kandydatami do transplantacji krwiotwórczych komórek macieB(1)
bezp³. rzystych.
Novartis Europharm Limited
Dasatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia- Program lekowy: leczenie doros³ych pacjentów z zespo³a³aczki szpikowej
W: Preparat wskazany jest do leczenia doros³ych pacjentów z: noworozpoznan¹ mi mielodysplastycznymi z towarzysz¹c¹ niedokrwistoœci¹
przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. chronic myelogenous leukemia - CML) z chro- zale¿n¹ od transfuzji
mosomem Philadelphia (Ph+) w przewlek³ej fazie; przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ w
100% 7458,43
przewlek³ej fazie, w fazie akceleracji lub w fazie prze³omu blastycznego w przypad- tReblozyl®: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 25 mg
Rx-z (1)
ku opornoœci lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie metasulfonia- - 1 fiol. 3 ml u NOWOŒÆ
B
bezp³.
nem imatynibu; ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ang. acute lymphoblastic
leukaemia - ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) oraz z limfoblastyczn¹ posta- tReblozyl®: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 75 mg Rx-z 100% 22375,29
(1)
ci¹ prze³omu blastycznego CML, w przypadku opornoœci lub nietolerancji wczeœniej- - 1 fiol. 3ml u NOWOŒÆ
B
bezp³.
szej terapii.
Bristol Myers Squibb
Luspatercept (1) Program lekowy: leczenie doros³ych pacjentów z zespo³ami mielodysplastycznymi z towarzysz¹c¹ niedokrwistoœci¹ zale¿n¹ od transfuzji
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów,
niedokrwistoœci¹ zale¿n¹ od transfuzji z powodu zespo³ów mielodysplastycznych
Program lekowy: leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z(ang.
MDS) o ryzyku bardzo niskim, niskim i œrednim z obecnoœci¹ pierœcieniowaz nerwiakiem zarodkowym wspó³czulnym
tych syderoblastów, u których wyst¹pi³a niedostateczna odpowiedŸ na leczenie erytropoetyn¹, lub którzy nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Produkt lecznicy jest
100% 41559,65 wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z niedokrwistoœci¹ zale¿tQarziba: inf. [konc. do przyg. roztw.] 4,5 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. ±
B
Bristol Myers Squibb
bezp³. n¹ od transfuzji zwi¹zan¹ z b-talasemi¹.
Dinutuximab (1) Program lekowy: leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z
Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi
nerwiakiem zarodkowym wspó³czulnym

tDoptelet: tabl. powl. 20 mg - 10 szt. NOWOŒÆ

Rx-z

22

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Genot

Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
16 j.m. (5,3 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
16 j.m. (5,3 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick
Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
36 j.m. (12 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
36 j.m. (12 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick

skojarzeniu ze statyn¹ lub statyn¹ wraz z innymi lekami zmniejszaj¹cymi stê¿enie li-

Rx 100% 1136,70
Rx

100% 1587,60
B(1)
bezp³.
100% 3175,20
Rx-z (1)
Omnitrope: inj. [roztw.] 10 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
B
bezp³.
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie hormonem
wzrostu niskoros³ych dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w porównaniu do czasu
trwania ci¹¿y (SGA lub IUGR), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z
somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych
dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Niemowlêta, dzieci i m³odzie¿. Zaburzenia wzrostu wynikaj¹ce z niedostatecznego wydzielania hormonu wzrostu (GH). Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z zespo³em
Turnera. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zaburzenia wzrostu (wynik odchylenia standardowego (SDS - standard deviation score)
aktualnego wzrostu <-2,5 i SDS skorygowany wzglêdem wzrostu rodziców <-1 u
dzieci i m³odzie¿y z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a urodzeniow¹ <-2 odchylenia standardowe), które nie uzupe³ni³y niedoboru wzrostu przez okres 4 lat ¿ycia lub d³u¿szy
(tempo wzrostu HV - height velocity) podczas ostatniego roku SDS< 0. Zespó³ Pradera-Willego (PWS), w celu poprawy wzrostu i budowy cia³a. Rozpoznanie zespo³u
PWS powinno zostaæ potwierdzone odpowiednimi badaniami genetycznymi. Doroœli. Terapia zastêpcza u doros³ych ze znacznym niedoborem hormonu wzrostu. Doroœli pacjenci z ciê¿kim niedoborem hormonu wzrostu s¹ to pacjenci z rozpoznan¹
patologi¹ podwzgórzowo-przysadkow¹ i stwierdzonym niedoborem przynajmniej
jednego hormonu przysadkowego niebêd¹cego prolaktyn¹. U takich pacjentów nale¿y przeprowadziæ pojedynczy test dynamiczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. W przypadku pacjentów ze stwierdzonym w
dzieciñstwie izolowanym niedoborem hormonu wzrostu (z braku dowodów na istnienie choroby podwzgórzowo-przysadkowej lub przebytego napromieniania czaszki)
nale¿y zalecaæ przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem osób z
ma³ym stê¿eniem IGF-I (SDS<-2), u których mo¿na rozwa¿yæ przeprowadzenie jednego testu. Punkt odciêcia dla testu dynamicznego powinien byæ dok³adnie okreœlony.
Sandoz GmbH

Rx-z

Program lekowy: leczenie ewerolimusem chorych na
stwardnienie guzowate z niekwalifikuj¹cymi siê do leczenia
operacyjnego guzami podwyœció³kowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)

Novartis Europharm Limited

100% 1867,02
B(1)
bezp³.
100% 1867,02
Rx (1)
Praluent: inj. [roztw.] 300 mg - 1 wstrzyk. 2 ml
B
bezp³.
Alirocumab (1) Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
W: Hipercholesterolemia pierwotna i dyslipidemia mieszana. Produkt jest wskazany
do stosowania u doros³ych z hipercholesterolemi¹ pierwotn¹ (heterozygotyczn¹ rodzinn¹ i nierodzinn¹) lub z dyslipidemi¹ mieszan¹, jako uzupe³nienie diety: w skojarzeniu ze statyn¹ lub ze statyn¹ stosowan¹ razem z innymi lekami
hipolipemizuj¹cymi, u pacjentów, u których nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie docelowych
wartoœci stê¿enia cholesterolu LDL (LDL-C) po zastosowaniu maksymalnej tolerowanej dawki statyny, lub w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizuj¹cymi u pacjentów, z nietolerancj¹ statyn, lub u których stosowanie statyn jest
przeciwwskazane. Rozpoznana mia¿d¿ycowa choroba uk³adu sercowo-naczyniowego. Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych z rozpoznan¹ mia¿d¿ycow¹ chorob¹ uk³adu sercowo-naczyniowego w celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia
chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, poprzez obni¿enie stê¿enia LDL-C, jako
uzupe³nienie skorygowania innych czynników ryzyka: w skojarzeniu z maks. tolerowan¹ dawk¹ statyny, z innymi terapiami zmniejszaj¹cymi stê¿enie lipidów lub bez
nich; w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi terapiami zmniejszaj¹cymi stê¿enie
lipidów u pacjentów z nietolerancj¹ statyn, lub dla których stosowanie statyn jest
przeciwwskazane. Wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu na LDL-C, zdarzenia sercowo-naczyniowe i informacje o populacjach badanych, patrz ChPL.

Praluent: inj. [roztw.] 150 mg - 2 wstrzyk. 1 ml

Rx-z

sanofi-aventis groupe

tRepatha®: inj. [roztw.] 140 mg - 1 wstrzyk.

Rx 100%

tRepatha®: inj. [roztw.] 140 mg - 2 wstrzyk.

Rx

X
100% 1785,15
(1)
B
bezp³.
Evolocumab (1) Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
W: Hipercholesterolemia i dyslipidemia mieszana. Produkt leczniczy jest wskazany
do stosowania u doros³ych z pierwotn¹ hipercholesterolemi¹ (rodzinn¹ heterozygotyczn¹ i nierodzinn¹) lub mieszan¹ dyslipidemi¹ jako uzupe³nienie diety: w skojarzeniu ze statyn¹ lub statyn¹ i innymi lekami hipolipemizuj¹cymi u pacjentów, u których
nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie docelowego stê¿enia cholesterolu LDL przy zastosowaniu statyny w najwy¿szej tolerowanej dawce, albo; w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizuj¹cymi u pacjentów nietoleruj¹cych statyn, albo u
których stosowanie statyn jest przeciwwskazane. Postaæ homozygotyczna rodzinnej hipercholesterolemii. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizuj¹cymi u doros³ych i m³odzie¿y w wieku co najmniej
12 lat z homozygotyczn¹ postaci¹hipercholesterolemii rodzinnej. Rozpoznana mia¿d¿ycowa choroba uk³adu sercowo-naczyniowego. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doros³ych z rozpoznan¹ mia¿d¿ycow¹chorob¹ uk³adu
sercowo-naczyniowego (zawa³ miêœnia sercowego, udar mózgu lub choroba têtnic
obwodowych) w celu zmniejszenia ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego
poprzez zmniejszenie stê¿enia cholesterolu LDL, jako uzupe³nienie skorygowania
innych czynników ryzyka: w skojarzeniu z maks. tolerowan¹ dawk¹ statyny lub bez
innych terapii zmniejszaj¹cych stê¿enie lipidów lub, samodzielnie lub w po³¹czeniu z
innymi terapiami zmniejszaj¹cymi stê¿enie lipidów u pacjentów z nietolerancj¹ statyn, lub u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane. Wyniki badañ dotycz¹cych wp³ywu produktu na stê¿enie LDL-C, incydenty sercowo-naczyniowe i
badane populacje.
Amgen

Program lekowy: leczenie hormonem wzrostu niskoros³ych
dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w porównaniu do czasu
trwania ci¹¿y (SGA lub IUGR)
100% 1587,60
B(1)
bezp³.
100% 3175,20
Rx-z (1)
Omnitrope: inj. [roztw.] 10 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
B
bezp³.
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie hormonem
wzrostu niskoros³ych dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w porównaniu do czasu
trwania ci¹¿y (SGA lub IUGR), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z
somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych
dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Niemowlêta, dzieci i m³odzie¿. Zaburzenia wzrostu wynikaj¹ce z niedostatecznego wydzielania hormonu wzrostu (GH). Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z zespo³em
Turnera. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zaburzenia wzrostu (wynik odchylenia standardowego (SDS - standard deviation score)
aktualnego wzrostu <-2,5 i SDS skorygowany wzglêdem wzrostu rodziców <-1 u
dzieci i m³odzie¿y z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a urodzeniow¹ <-2 odchylenia standardowe), które nie uzupe³ni³y niedoboru wzrostu przez okres 4 lat ¿ycia lub d³u¿szy
(tempo wzrostu HV - height velocity) podczas ostatniego roku SDS< 0. Zespó³ Pradera-Willego (PWS), w celu poprawy wzrostu i budowy cia³a. Rozpoznanie zespo³u
PWS powinno zostaæ potwierdzone odpowiednimi badaniami genetycznymi. Doroœli. Terapia zastêpcza u doros³ych ze znacznym niedoborem hormonu wzrostu. Doroœli pacjenci z ciê¿kim niedoborem hormonu wzrostu s¹ to pacjenci z rozpoznan¹
patologi¹ podwzgórzowo-przysadkow¹ i stwierdzonym niedoborem przynajmniej
jednego hormonu przysadkowego niebêd¹cego prolaktyn¹. U takich pacjentów nale¿y przeprowadziæ pojedynczy test dynamiczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. W przypadku pacjentów ze stwierdzonym w
dzieciñstwie izolowanym niedoborem hormonu wzrostu (z braku dowodów na istnienie choroby podwzgórzowo-przysadkowej lub przebytego napromieniania czaszki)
nale¿y zalecaæ przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem osób z
ma³ym stê¿eniem IGF-I (SDS<-2), u których mo¿na rozwa¿yæ przeprowadzenie jednego testu. Punkt odciêcia dla testu dynamicznego powinien byæ dok³adnie okreœloSandoz GmbH
ny.

Omnitrope: inj. [roztw.] 5 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml

Rx-z

100% 5499,90
B(1)
bezp³.
100% 10999,80
Rx-z (1)
tVotubia: tabl. 5 mg - 30 szt.
B
bezp³.
100% 15309,00
Rx-z (1)
tVotubia: tabl. 10 mg - 30 szt.
B
bezp³.
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie
guzowate z niekwalifikuj¹cymi siê do leczenia operacyjnego guzami podwyœció³kowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)
W: Naczyniakomiêœniakot³uszczak nerki zwi¹zany ze stwardnieniem guzowatym
(ang. TSC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z naczyniakomiêœniakot³uszczakiem nerki w przebiegu stwardnienia guzowatego (ang.
TSC), u których istnieje ryzyko powik³añ (na podstawie takich czynników jak wielkoœæ guza lub obecnoœæ têtniaka b¹dŸ obecnoœæ mnogich lub obustronnych guzów),
ale nie wymagaj¹ oni natychmiastowego leczenia chirurgicznego. Dane potwierdzaj¹ce zastosowanie w tym wskazaniu opieraj¹ siê na analizie zmian ³¹cznej objêtoœci
naczyniakomiêœniakot³uszczaka. GwiaŸdziak podwyœció³kowy olbrzymiokomórkowy (ang. SEGA) w przebiegu stwardnienia guzowatego (ang. TSC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pacjentów w wieku 3 lat i starszych z gwiaŸdziakiem
podwyœció³kowym olbrzymiokomórkowym (ang. SEGA) w przebiegu stwardnienia
guzowatego (ang. TSC), którzy wymagaj¹ leczenia, ale nie kwalifikuj¹ siê do leczen- Program lekowy: leczenie idiopatycznego w³óknienia p³uc
ia operacyjnego. Zosta³o to udowodnione na podstawie analizy zmiany objêtoœci
Rx-z 100%
X
SEGA. Dalsza korzyœæ kliniczna, taka jak poprawa w zakresie objawów zwi¹zanych tEsbriet: kaps. twarde 267 mg - 63 szt. u
Novartis Europharm Limited tEsbriet: kaps. twarde 267 mg - 252 szt. u
z chorob¹, nie zosta³a wykazana.
Rx-z 100%
X
100% 1828,58
Rx-z (1)
tEsbriet: tabl. powl. 267 mg - 63 szt. u
B
bezp³.
100% 7314,30
Rx-z (1)
tEsbriet: tabl. powl. 267 mg - 252 szt. u
B
bezp³.
Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
100% 7314,30
Rx-z
tEsbriet:
tabl.
powl.
801
mg
84
szt.
u
100% 11338,87
tLeqvio: inj. [roztw.] 284 mg/1,5 ml
B(1)
bezp³.
Rx (1)
- 1 amp.-strzyk. 1,5 ml
B
bezp³. Pirfenidone (1) Program lekowy: leczenie idiopatycznego w³óknienia p³uc
Inclisiran (1) Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³agodnej do umiarkowanej postaci
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u osób doros³ych z pierwotn¹ hi- idiopatycznego w³óknienia p³uc (ang. IPF) u osób doros³ych.
Roche Registration
percholesterolemi¹ (heterozygotyczn¹ hipercholesterolemi¹ rodzinn¹ i hipercholesterolemi¹ wielogenow¹) lub dyslipidemi¹ mieszan¹, jako uzupe³nienie diety: w

tVotubia: tabl. 2,5 mg - 30 szt.

Rx

terapii w wyniku stosowania maks. tolerowanej dawki satyny lub samodzielnie b¹dŸ
100% 2289,33 w skojarzeniu z innymi lekami zmniejszaj¹cymi stê¿enie lipidów u pacjentów nietoleRx (1)
B
bezp³. ruj¹cych statyn lub u pacjentów, u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane. Ofev: kaps. miêkkie 150 mg - 60 szt. u

100% 5183,64
B(1)
bezp³.
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Dzieci. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z niewystarczaj¹cym wydzielaniem hormonu wzrostu, z zespo³em Turnera lub przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zaburzenia wzrostu (obecny wzrost poni¿ej -2,5 SD i wzrost standaryzowany wzrostem
rodziców poni¿ej -1 SD) u dzieci z upoœledzeniem wzrastania wewn¹trzmacicznego
(SGA), mas¹ urodzeniow¹ i/lub d³ugoœci¹ urodzeniow¹ poni¿ej -2 SD, które nie odrobi³y niedoboru wzrostu (HV SD poni¿ej 0 w ostatnim roku) do ukoñczenia 4 r¿. lub
póŸniej. Zespó³ Pradera-Willego w celu zwiêkszenia wzrostu i poprawy budowy cia³a (zmniejszenie masy tkanki t³uszczowej). Rozpoznanie zespo³u Pradera-Willego
powinno byæ potwierdzone przez odpowiednie badania genetyczne. Doroœli. Terapia zastêpcza u osób doros³ych z wyraŸnym niedoborem hormonu wzrostu. Ciê¿ki
niedobór hormonu wzrostu w wieku doros³ym definiuje siê na podstawie stwierdzonej patologii podwzgórzowo-przysadkowej i stwierdzonego niedoboru co najmniej
jednego hormonu przysadkowego innego ni¿ prolaktyna. U pacjentów z tym zaburzeniem nale¿y wykonaæ jeden dynamiczny test diagnostyczny w celu rozpoznania
lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. U pacjentów z izolowanym niedoborem GH o pocz¹tku w wieku dzieciêcym (brak objawów choroby podwzgórzowo-przysadkowej i bez radioterapii czaszki w wywiadzie) zaleca siê
przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem chorych z niskim stê¿eniem IGF-I (<2 SD), u których mo¿na rozwa¿yæ wykonanie tylko jednego testu. Nale¿y œciœle przestrzegaæ kryteriów oceny wyniku testu dynamicznego.
Pfizer

Omnitrope: inj. [roztw.] 5 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml

100% 5499,90
B(1)
bezp³.
100% 9752,40
Rx (1)
B
bezp³.
Nintedanib (1) Program lekowy: leczenie idiopatycznego w³óknienia p³uc, Program lekowy: leczenie nintedanibem choroby œródmi¹¿szowej p³uc zwi¹zanej z
twardzin¹ uk³adow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu idiopatycznego w³óknienia p³uc (ang. IPF). Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu innych przewlek³ych przebiegaj¹cych z
w³óknieniem œródmi¹¿szowych chorób p³uc (ang. ILD) o fenotypie postêpuj¹cym.
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu choroby œródmi¹¿szowej p³uc zwi¹zanej z twardzin¹ uk³adow¹ (ang. SSc-ILD).

Rx 100% 504,74 pidów u pacjentów, u których nie mo¿na osi¹gn¹æ stê¿enia LDL-C bêd¹cego celem Ofev: kaps. miêkkie 100 mg - 60 szt. u

Rx-z

Boehringer Ingelheim

100% 714,42
B(1)
bezp³.
100% 2857,68
Pirfenidone Sandoz: tabl. powl. 267 mg - 252 szt. u Rx-z
NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Pirfenidone Sandoz: tabl. powl. 801 mg - 84 szt. u Rx-z 100% 2857,68
NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Pirfenidone (1) Program lekowy: leczenie idiopatycznego w³óknienia p³uc
W: Pirfenidon jest wskazany w leczeniu ³agodnej do umiarkowanej postaci idiopatycznego w³óknienia p³uc (ang. IPF) u osób doros³ych.
Sandoz GmbH

Pirfenidone Sandoz: tabl. powl. 267 mg - 63 szt. u
NOWOŒÆ

Rx-z

Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego
zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK)
tAmgevita:
u
tAmgevita:
u
tAmgevita:
tAmgevita:
u
tAmgevita:

inj. [roztw.] 20 mg - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z 100% 474,66
(1)
B

bezp³.

inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100% 1898,63
(1)
B

inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
inj. [roztw.] 40 mg - 6 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z
100%
inj. [roztw.] 40 mg - 6 wstrzyk. 0,8 ml u

Rx-z 100%

bezp³.
X
X

X
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. AMGEVITA stosowana z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów,
mierzonego radiologicznie oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów: produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w leczeniu
czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych
przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy
mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze
leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumab nie by³ badany u pacjentów
w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych: produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnej postaci zapalenia
stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia.
Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest
niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi cechami zapalenia w obrazie rezonansu magnetycznego lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kwalifikowani do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci
³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapiê lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych
(Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne
inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem
oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia, lub jest ono u
nich przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w
wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê podstawow¹, lek z grupy kortykosteroidów i lek immunomoduluj¹cy, albo u których wystêpowa³a nietolerancja lub
przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie
jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczaj¹cej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym
kortykosteroidy i 6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), albo wtedy, gdy
nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
nieinfekcyjnego zapalenia czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej oka u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie kortykosteroidami oraz u pacjentów, u których konieczne jest zmniejszenie dawki
kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest dla pacjenta niew³aœciwe.
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Amgen u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondylo- pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian

artropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich
Cimzia : inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. (+2 gaziki) Rx-z 100% 3072,72 (nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondylo- postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy
u
B(1)
bezp³. artropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiekt- plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z
Certolizumab pegol (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem
pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez
zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie
ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci
³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany: w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu, jeœli
odpowiedŸ na leki przeciwreumatyczne modyfikuj¹ce przebieg choroby (LMPCh)
(ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs - DMARDs), w tym na MTX, jest niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy
MTX jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
W leczeniu ciê¿kiego, czynnego i progresywnego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, którzy nie byli wczeœniej leczeni MTX lub innymi LMPCh. Wykazano, ¿e produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z MTX zmniejsza szybkoœæ
postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê
stanu czynnoœciowego. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnej osiowej spondyloartropatii o ciê¿kim
nasileniu, która obejmuje: zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK)
(znane równie¿ jako radiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z czynnym
zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa o ciê¿kim nasileniu, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹. Osiow¹ spondyloartropatiê bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (znan¹ równie¿
jako nieradiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia objawiaj¹cymi siê zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (CRP) lub wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego (MRI), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
NLPZ lub ich nie toleruj¹. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z MTX jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów, jeœli odpowiedŸ na poprzednie leczenie LMPCh jest
niewystarczaj¹ca. Produkt mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
£uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u osób doros³ych wymagaj¹cych
terapii systemowej. Szczegó³y dotycz¹ce dzia³ania terapeutycznego - patrz ChPL.
(W³aœciwoœci farmakodynamiczne).
UCB Pharma

tCosentyx: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 150 mg/ml
- 1 fiol.
tCosentyx: inj. [roztw.] 150 mg/ml
- 2 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z 100%

X

100% 4642,44
B(1)
bezp³.
Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,
u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS
(nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiektywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
(MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.

Rx-z

Novartis Europharm Limited

100% 4642,44
B(1)
bezp³.
Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹,
aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(£ZS)
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,

tCosentyx: inj. [roztw.] 300 mg - 1 wstrzyk.

Rx-z

ywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
(MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.
Novartis Europharm Limited

100% 2891,70
B(1)
bezp³.
100% 2891,70
Rx (1)
B
bezp³.
100% 578,34
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 10 mg/ml
Rx
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.)
B(2)
bezp³.
100% 1445,85
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 25 mg/ml
Rx (3)
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ 4 ig³y+ 8 gaz.)
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
(2) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (3) Program lekowy:
leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej,
Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy:
leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie
inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Wskazania dawka 10 mg. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów
(MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. £uszczyca zwyk³a (plackowata) u
dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na
dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub
fototerapiie. Wskazania dawka 25 mg i 50 mg. Reumatoidalne zapalenie stawów: lek w po³¹czeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu reumatoidalnego
zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg
choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. Lek jest równie¿
wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych wczeœniej metotreksatem. Lek stosowany
pojedynczo lub w po³¹czeniu z metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu
zwi¹zanego z uszkodzeniem struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS): leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez
obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. Produkt leczniczy nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2. r¿. £uszczycowe zapalenie stawów: leczenie czynnego i
postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych w przypadkach, gdy
wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg
choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e lek powodowa³ poprawê sprawnoœci
fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych, potwierdzone w badaniu rentgenowskim u
pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w
przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa
spondyloartropatia bez zmian radiologicznych: leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹
osiowej spondyloartropatii bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami
przedmiotowymi zapalenia, w tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego
(ang. C-reactive protein, CRP) i/lub zmianami w badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). £uszczyca zwyk³a (plackowata): leczenie doros³ych z
³uszczyc¹ zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie
odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹
brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat
lub naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y: leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Pfizer

Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z
alkoholem)
Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. (+8 gaz. z
alkoholem)

Rx

ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK),
Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program
lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w po³¹czeniu z metotreksatem jest
wskazany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu
umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest
przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem
jest nieodpowiednie. Produkt jest równie¿ wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych
wczeœniej metotreksatem. Etanercept stosowany pojedynczo lub w po³¹czeniu z
metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu zwi¹zanego z uszkodzeniem
struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika
reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u m³odzie¿y w wieku od
12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na
tradycyjne leczenie. Lek nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2 r¿. £uszczycowe zapalenie stawów. Leczenie czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów
u doros³ych w przypadkach, gdy wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e etanercept powodowa³ poprawê sprawnoœci fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym
zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu rentgenowskim u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie
stawów krêgos³upa (ZZSK). Leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa spondyloartropatia bez zmian
radiologicznych. Leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii
bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia, w
tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (ang. CRP) i/lub zmianami w
badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ. £uszczyca zwyk³a (plackowata). Leczenie doros³ych z ³uszczyc¹
zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat lub
naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Sandoz GmbH

tFlixabi: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

100% 986,58
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem. Doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej
nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w
wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie
kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym
leczeniem immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie
reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y
przeciwwskazania do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat,
którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia
stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na
konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt
leczniczy nale¿y podawaæ w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u
których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do
takiego leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ
stawów obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie toleruj¹ innych schematów leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psolarenem
w po³¹czeniu z promieniowaniem UVA (PUVA).
Samsung

100% 1077,30
B(1)
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿- tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 amp.-strzyk.
k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych u
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol

tErelzi: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx-z

Rx-z

Rx-z

100% 2041,20
B(1)
bezp³.

24

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Hyrim

100% 2041,20
B(1)
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem jest
wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u
doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e adalimumab stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem
jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD) okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa
(ZZSK), gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest niezadowalaj¹ca.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹
spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego i/lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na
uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e adalimumab zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
£uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej
przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata)
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat,
które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub
nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów
potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i
m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na
pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci
choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek
immunomoduluj¹cy, lub u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania
do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali
wystarczaj¹cej odpowiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i
6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego
leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony
naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami, u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niew³aœciwe. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Sandoz GmbH

tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 wstrzyk. u

Rx-z

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1 Rx-z 100% 800,66
ig³a + 1 nasadka + 2 gaziki u
B(1)
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka

u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na £uszczyca plackowata u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie kon- umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci w wieku od 6 lat o
wencjonalne jest niew³aœciwe.
Fresenius Kabi mc. wynosz¹cej co najmniej 25 kg oraz u m³odzie¿y wymagaj¹cej leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany do stosowania w monotIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 Rx-z 100% 1521,25 terapii lub w skojarzeniu metotreksatem w leczeniu aktywnego ³uszczycowego
gaziki u
B(1)
bezp³. zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli w wystarczaj¹cym stopniu na terapiê jednym lub wieloma lekami przeciwreumatycznymi modyfitIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml + 2 gaziki Rx-z 100% 1521,25 kuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARD) albo nie toleruj¹ takiego leczenia.
u
B(1)
bezp³. Spondyloartropatia osiowa. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (spondylAdalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna oartropatia osiowa ze zmianami radiograficznymi): produkt jest wskazany do stoso(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program wania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po- zapalenia stawów krêgos³upa, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne bystaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: ³a niedostateczna. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych: produkt
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapal- jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych z obiektywnymi objawami
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie zapal- stanu zapalnego, o czym œwiadczy podwy¿szenie stê¿enia bia³ka C-reaktywnego
enia b³ony naczyniowej oka (ZBN) - czêœæ poœrednia, odcinek tylny lub ca³a b³ona (CRP) i/lub wynik rezonansu magnetycznego (MR), u których odpowiedŸ na NLPZ
by³a niedostateczna.
Eli Lilly
naczyniowa
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze tZessly: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
100% 850,50
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskaRx-z (1)
B
bezp³.
zany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapale- - 1 fiol.
nia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca. grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy (chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pa- lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ pocjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapaltowarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).Produkt leczniczy w skojarzeniu z mem³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy totreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowyzwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y nie- ch oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
wystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Pro- modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem; doros³ych
dukt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby pacjentów z ciê¿k¹, czynn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie byLeœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewy- li leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
starczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako (DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejterapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u szenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniktórych wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich ro- czy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
dzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidra- Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schedenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu mat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie byczynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inver- ³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczenie czynnej
sa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewys- postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
tarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³o- na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leny naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu czenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskaprzewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka zany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y 6-17
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykostekonwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie kon- roidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u
Fresenius Kabi których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów
wencjonalne jest niew³aœciwe.
100% 3508,60 leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem
immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest
Rx-z (1)
tRinvoq: tabl. o przed³. uwalnianiu 15 mg - 28 szt.
B
bezp³. wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zaUpadacitinibe (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego palenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na lezapalenia skóry, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobior- czenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP)
ców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñ- do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. Proczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program leko- dukt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹
wy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub lereumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doro- czenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Zes³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych sztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w
przebieg choroby (ang. DMARDs) jest niewystarczaj¹ca lub którzy nie toleruj¹ takie- leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u
go leczenia. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarze- doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leniu z metotreksatem. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w czenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczenleczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, u któ- iu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
rych odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków DMARD jest niewystarczaj¹ca lub którzy kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikunie toleruj¹ takiego leczenia. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w sko- j¹cymi przebieg choroby (DMARDs) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nalejarzeniu z metotreksatem. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt ¿y podawaæ: w skojarzeniu z metotreksatem; lub sam u pacjentów, u których
jest wskazany w leczeniu czynnego zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³u- leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego
pa u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne jest leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹
niewystarczaj¹ca. Atopowe zapalenie skóry. Produkt jest wskazany w leczeniu postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem
umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i m³odzie¿y w poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów
wieku 12 lat i starszych, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. AbbVie Polska obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagoRx-z 100%
X waæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania,lub nie toleruj¹ innych schematów
Simponi: inj. [roztw.] 50 mg - 1 amp.-strzyk.
100% 2911,26 leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub PUVA.

Simponi: inj. [roztw.] 50 mg - 1 wstrzyk.

Rx-z

B(1)
bezp³.
Golimumab (1) Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (ang. RA ). Lek w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, u których
stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARD), w tym MTX; doros³ych pacjentów z czynnym ciê¿kim i progresywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy
nie byli wczeœniej leczeni MTX. Wykazano, ¿e preparat w skojarzeniu z MTX zmniejsza tempo progresji uszkodzenia stawów mierzone w badaniu RTG oraz powoduje
poprawê sprawnoœci fizycznej. £uszczycowe zapalenie stawów (ang. PsA). Lek,
stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e leczenie
preparatem powoduje spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu RTG u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby oraz poprawia aktywnoœæ fizyczn¹. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów
krêgos³upa (ang. AS). Lek jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego (ang. UC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub
ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie
kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub którzy Ÿle
tolerowali leczenie, lub u których by³y przeciwwskazania do takiego leczenia.
Janssen Biologics B.V.

Sandoz GmbH

Program lekowy: leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz
mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i
nadp³ytkowoœci samoistnej
100% 22972,01
B(1)
bezp³.
Fedratinib (1) Program lekowy: leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy
wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadp³ytkowoœci samoistnej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu powiêkszenia œledziony zwi¹zanego
z chorob¹ lub objawów wystêpuj¹cych u doros³ych pacjentów z pierwotnym w³óknieniem szpiku (znanym tak¿e jako przewlek³e idiopatyczne w³óknienie szpiku), w³óknieniem szpiku poprzedzonym czerwienic¹ prawdziw¹ lub w³óknieniem szpiku
poprzedzonym nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹ u pacjentów, którzy nie byli wczeœniej
leczeni inhibitorem kinazy janusowej (ang. JAK), JAK lub byli leczeni ruksolitynibem.

tInrebic: kaps. twarde 100 mg - 120 szt. u

Rx-z

Bristol Myers Squibb

100% 6835,90
B(1)
bezp³.
100% 13671,79
Rx-z (1)
Jakavi: tabl. 15 mg - 56 szt.
B
bezp³.
100% 13671,79
Rx-z (1)
Jakavi: tabl. 20 mg - 56 szt.
B
bezp³.
Ruxolitinib (1) Program lekowy: leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadp³ytkowoœci samoistnej
W: W³óknienie szpiku (ang. MF). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu powiêkszenia œledziony zwi¹zanego z chorob¹ lub objawów wystêpuj¹cych u doros³ych pacjentów z pierwotnym w³óknieniem szpiku (znanym tak¿e jako przewlek³e
idiopatyczne w³óknienie szpiku), w³óknieniem szpiku poprzedzonym czerwienic¹
(nadkrwistoœci¹) prawdziw¹ lub w³óknieniem szpiku poprzedzonym nadp³ytkowoœci¹ samoistn¹. Czerwienica prawdziwa (ang. PV). Produkt leczniczy jest wskazany
w leczeniu doros³ych pacjentów z czerwienic¹ prawdziw¹, u których wystêpuje opornoœæ lub nietolerancja na leczenie hydroksymocznikiem. Novartis Europharm Limited

Jakavi: tabl. 5 mg - 56 szt.

Rx-z

100% 9744,89
B(1)
bezp³.
Ixekizumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobior- Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich
ców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
100% 1708,94
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
Rx-z (1)
Klertis: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
agresywnym (£ZS)
B
bezp³.
W: £uszczyca plackowata. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u doros³ych wymagaj¹cych leczenia ogólnego.

tTaltz: inj. [roztw.] 80 mg/ml - 2 wstrzyk. 1 ml

Rx-z

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
100% 3417,88
B(1)
bezp³.
100% 6835,75
Rx-z (2)
Klertis: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu
leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Egis

Klert

100% 3421,28
B(1)
bezp³.
100% 5131,92
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 37,5 mg
Rx-z (1)
- 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6842,56
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 50 mg
Rx-z
(2)
- 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn100% 1587,60 nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
Rx-z (1)
Suganet: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
Pharmascience International Limited
B
bezp³. dosz³o do progresji choroby.
100% 3175,20
100% 1710,64
Rx-z (1)
Suganet: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u Rx-z B(1)
B
bezp³.
bezp³.
100% 6350,40
100% 3421,28
Rx-z (1)
Rx-z (2)
Suganet: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
B
bezp³.
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko100% 6842,56
Rx-z
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B(2)
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekopodœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra- wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowotworami podœcieliskowymi przeka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u wodu pokarmowego (ang. GIST) nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami po niepowodzdoros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskaza- eniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
ny w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
(pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji doros³ych pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym zaawansowanym i/lub z przeGedeon Richter rzutami (ang. MRCC). Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
choroby.
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynSunitinib Accord: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 1832,83 nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych pacjentów,
Sandoz GmbH
u
B(1)
bezp³. u których dosz³o do progresji choroby.

Klertis: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u

Rx-z

100% 3665,66
B(1)
bezp³.
Sunitinib Accord: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 7331,31
(2)
u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu
leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Accord Healthcare

Sunitinib Accord: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. (but.)
u

Rx

100% 1644,30
B(1)
bezp³.
100% 3288,60
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 6577,20
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Glenmark

Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt.
u

Rx-z

100% 1828,58
B(1)
bezp³.
100% 3657,15
Rx-z (1)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
100% 7314,30
Rx-z (2)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Krka

Sunitinib Krka: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. u

Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 12,5 mg
- 28 szt. u

Rx-z

Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 25 mg
- 28 szt. u

Rx-z
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nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
Zentiva
dosz³o do progresji choroby.
100% 1644,30
B(1)
bezp³.
100% 3288,60
Rx-z
Sunitynib Mylan: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B(1)
bezp³.
100% 6577,20
Rx-z (2)
Sunitynib Mylan: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
(pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
choroby.
Mylan Ireland Limited

Sunitynib Mylan: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u

Rx-z

100% 4774,59
B(1)
bezp³.
100% 9549,18
Rx-z (1)
Sutent: kaps. twarde 25 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 19098,38
Rx-z (2)
Sutent: kaps. twarde 50 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
(2) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego
(GIST)
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
100% 1567,76 (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
Rx-z (1)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
choroby.
Pfizer
B
bezp³.
100% 2347,38
100% 3135,51
Rx-z
Votrient: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B(1)
bezp³.
B
bezp³.
100% 7042,14
100% 4703,27 Votrient: tabl. powl. 200 mg - 90 szt. u
Rx-z (1)
Rx-z (1)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 37,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
B
bezp³.
100% 4694,76
100% 6271,02 Votrient: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
Rx-z (2)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
B
bezp³.
100% 9389,52
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekoRx-z
Votrient:
tabl.
powl.
400
mg
90
szt.
u
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
B(1)
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noPazopanib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lewotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
kowy: leczenie raka nerki
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Rak nerkowokomórkowy (ang. Renal Cell Carcinoma, RCC). Produkt leczniczy
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt leczjest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z zaawansowanym
niczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmorakiem nerkowokomórkowym (RCC) oraz w leczeniu pacjentów, u których wczeœnwego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u osób doros³ych po
iej stosowano cytokiny z powodu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
niepowodzeniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
(RCC). Miêsaki tkanek miêkkich (ang. Soft tissue sarcoma, STS). Produkt leczniczy
nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z okreœlonymi podtypami zaawansozaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
wanego miêsaka tkanek miêkkich (STS), którzy wczeœniej otrzymali chemioterapiê
przerzutami (MRCC) u osób doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
w leczeniu choroby rozsianej lub u których nast¹pi³a progresja choroby w ci¹gu 12
pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów
miesiêcy od leczenia neoadjuwantowego i/lub adjuwantowego. Skutecznoœæ i bezpneuroendokrynnych trzustki (pNET), nieoperacyjnych lub z przerzutami, u osób doieczeñstwo pazopanibu oceniano w poszczególnych podtypach histologicznych
ros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Stada Arzneimittel
Novartis Europharm Limited
STS.
100% 1710,64
100% 1861,81
tYondelis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 0,25 mg
Rx-z (1)
Sunitinib Teva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³. - 1 fiol.
B
bezp³.
100% 3421,28
100% 7180,82
Rx-z (1)
Sunitinib Teva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
Rx-z
tYondelis:
inf.
[prosz.
do
przyg.
roztw.]
1
mg
1
fiol.
B
bezp³.
B(1)
bezp³.
100% 6842,56 Trabectedin (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich
Rx-z (2)
Sunitinib Teva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³. W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z zaawansoSunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko- wanym miêsakiem tkanek miêkkich po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program ifosfamidem lub u pacjentów nie kwalifikuj¹cych siê do leczenia tymi lekami. Dane
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego no- dotycz¹ce skutecznoœci opieraj¹ siê g³ównie na wynikach uzyskanych u pacjentów z
wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów t³uszczakomiêsakami i miêsakami g³adkokomórkowymi. Produkt leczniczy w skojarpodœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki zeniu z pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ (PLD) jest wskazany w leczeniu paImed
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST,). Produkt jest cjentów z wznow¹ raka jajnika wra¿liwego na zwi¹zki platyny.
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia Program lekowy: leczenie mukopolisacharydozy typu II (zeimatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z spó³ Huntera)
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
100% 10987,53
Rx-z (1)
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt tElaprase: inf. [konc.] 2 mg/ml - 1 fiol. 3 ml
B
bezp³.
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których Idursulfase (1) Program lekowy: leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespó³
dosz³o do progresji choroby.
Teva B.V. Huntera)
W: Lek jest wskazany do d³ugotrwa³ego leczenia pacjentów z zespo³em Huntera
100% 1710,64 (Mukopolisacharydoza II, MPS II). Heterozygotyczne pacjentki nie bra³y udzia³u w
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u Rx-z B(1)
Shire
bezp³. badaniach klinicznych.

100% 3421,28
B(1)
bezp³.
100% 6842,56
Rx-z (2)
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra100% 1710,98 ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
Rx-z (1)
B
bezp³. MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn-

Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u

Sutent: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt.

Rx-z

Rx-z

Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
100% 498,96
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 1995,84
tAbevmy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 16 ml
B(2)
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci

tAbevmy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml

Rx-z B(1)
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Alyms

zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskazany w
leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako leczenie
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych inf. dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika
wzrostu typu 2 (HER2), patrz ChPL. Terapia skojarzona z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem
piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie zosta³
uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni
produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych inf. dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów
z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub
nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR).
Lek w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u
doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u
doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO [Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa]) rakiem jajnika, rakiem
jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka
jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowan¹
liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka
otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u
których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub
leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki
macicy.
Mylan IRE Healthcare
100% 521,64
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2086,56
tAlymsys: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z
(2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Produkt w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami.
Terapia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana
jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W
celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktem z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub
antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2, patrz ChPL. Produkt w
skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z
przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Produkt w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Produkt w skojarzeniu z
interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych
pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i
pierwotnym rakiem otrzewnej. Produkt w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹
lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka
jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla
VEGF. Produkt w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na
zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy
otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub
alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek
z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.

tAlymsys: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml

Rx-z B(1)

MABXIENCE RESEARCH SL.

100% 1230,39
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 4921,56
Avastin®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 400 mg/16 ml
Rx-z (2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Bewacyzumab w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest
wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako
leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania
dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Terapia skojarzona z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym
rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny,
nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny
w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Bewacyzumab w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym
stopniu p³askonab³onkowa. Produkt w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym (w stadium

Avastin®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/4 ml
- 1 fiol. 4 ml

Rx-z B(1)

IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajnika, rakiem jajowodu i
pierwotnym rakiem otrzewnej. Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na
receptor dla VEGF. Bewacyzumab w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub
pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub
pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy
chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Bewacyzumab, w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ
leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym
rakiem szyjki macicy.
Roche Registration

tBeovu: inf. [roztw.] 120 mg/ml
- 1 amp.-strzyk. 0,165 ml ±

100% 2990,00
B(1)
bezp³.
Brolucizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (ang.
AMD).
Novartis Europharm Limited

Rx-z

100% 2211,30
B(1)
bezp³.
Aflibercept (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych w celu leczenia: neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki ¿ó³tej zwi¹zanego z wiekiem (ang.
AMD); zaburzeñ widzenia spowodowanych obrzêkiem plamki ¿ó³tej wtórnym do niedro¿noœci naczyñ ¿ylnych siatkówki (jej ga³êzi, ang. BRVO, lub ¿y³y œrodkowej, ang.
CRVO); zaburzeñ widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzêkiem plamki ¿ó³tej
(ang. DME); zaburzeñ widzenia spowodowanych neowaskularyzacj¹ podsiatkówkow¹ (ang. CNV) wtórn¹ do krótkowzrocznoœci (CNV wtórna do krótkowzrocznoœci).

tEylea: inj. [roztw.] 40 mg/ml - 1 fiol. 100 µl u

Rx-z

Bayer

100% 2956,34
B(1)
bezp³.
Ranibizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w: leczeniu neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (ang.
AMD); leczeniu zaburzeñ widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzêkiem plamki (ang. DME); leczeniu zaburzeñ widzenia spowodowanych obrzêkiem plamki wtórnym do niedro¿noœci naczyñ ¿ylnych siatkówki (ang. RVO) tj. zakrzepie ¿y³y
œrodkowej siatkówki (ang. CRVO) lub jej ga³êzi (ang. BRVO); leczeniu zaburzeñ widzenia spowodowanych neowaskularyzacj¹ podsiatkówkow¹ (ang. CNV) wtórn¹ do
patologicznej krótkowzrocznoœci (ang. PM). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u wczeœniaków w leczeniu retinopatii wczeœniaków (ang. ROP) w strefie I
(stadium 1+, 2+, 3 lub 3+), w strefie II (stadium 3+) lub agresywnej tylnej postaci
Novartis Europharm Limited
ROP (ang. aggressive posterior ROP, AP-ROP).

Lucentis®: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 0,23 ml

Rx-z

leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu
uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktem leczniczym z
kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów
z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub
antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany
lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie
powinni byæ leczeni produktem leczniczym w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu
uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z
przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Produkt leczniczy w
skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt leczniczy
w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i
gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny
raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano
wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na
receptor dla VEGF. Lek w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹
doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej,
którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie
stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt leczniczy w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami
platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Stada Arzneimittel
100% 4411,26
B(1)
bezp³.
Dexamethasone (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
W: Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych z: zaburzeniami widzenia
spowodowanymi cukrzycowym obrzêkiem plamki (DME), z pseudofaki¹ lub uznanych za niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie inne ni¿ leczenie kortykosteroidami
lub niemog¹cych poddaæ siê takiemu leczeniu; obrzêkiem plamki spowodowanym
niedro¿noœci¹ ga³¹zki ¿y³y œrodkowej siatkówki (BRVO) lub niedro¿noœci¹ ¿y³y œrodkowej siatkówki (CRVO); zapaleniem tylnego odcinka oka objawiaj¹cym siê jako
nieinfekcyjne zapalenie b³ony naczyniowej.
Allergan

Ozurdex: implant 700 µg - 1 szt. u

Rx-z

100% 572,67
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2290,68
tZirabev: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.c.
W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych fluoropirymidyny jest
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem
okrê¿nicy lub odbytnicy. Terapia skojarzona produktu z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako leczenie 1-szego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym
rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora
ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Terapia skojarzona produktu z kapecytabin¹ jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany
lub antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany
lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie ostatnich 12 m-cy nie
powinni byæ leczeni produktem w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora HER2. Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny jest wskazany w leczeniu 1-szego rzutu u
doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym
stopniu p³askonab³onkowa. Lek w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem
p³uca z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu
(ang. EGFR). Lek w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki.
Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu 1-szego
rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem
jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. Lek w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika,
raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor VEGF.
Lek w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na
zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy
otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych
na receptor VEGF. Lek w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u
pacjentek, które nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Pfizer

tZirabev: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml

Rx-z B(1)

100% 568,53
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2274,12
tMvasi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (2)
- 1 fiol. 16 ml
B
bezp³.
Bevacizumab (1) Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci
zwyrodnienia plamki zwi¹zanego z wiekiem (AMD) (2) Chemioterapia ICD-10:
C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d.
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Terapia skojarzona produktem leczniczym z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu
receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2). Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w
tym taksany lub antracykliny, nie zosta³ uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy
otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupe³niaj¹cego w czasie
ostatnich 12 m-cy nie powinni byæ leczeni produktem leczniczym w skojarzeniu z kapecytabin¹. W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych statusu receptora
HER2. Ponadto w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny produkt leczniczyI jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z
nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, o histologii innej ni¿ w przewa¿aj¹cym stopniu p³askonab³onkowa. Produkt leczniczy w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu
pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z
przerzutami lub nawrotowym, niep³askonab³onkowym, niedrobnokomórkowym rakiem p³uca, z aktywuj¹cymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika
wzrostu (EGFR). Produkt leczniczy w skojarzeniu z interferonem a-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem
jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO - Miêdzynarodowa Federacja Ginekologii i Po³o¿nictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem
otrzewnej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i gemcytabin¹ lub w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z pierwszym nawrotem wra¿liwego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka
jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor)
lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt leczniczy w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowan¹ liposomaln¹ doksorubicyn¹ jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z nawrotem opornego na zwi¹zki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wczeœniej nie wiêcej ni¿ dwa
schematy chemioterapii i, u których nie stosowano wczeœniej bewacyzumabu ani in- Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywnoœci
nych inhibitorów VEGF lub leków dzia³aj¹cych na receptor dla VEGF. Produkt lecz- wypieracza
niczy w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyn¹ lub alternatywnie u pacjentek, które
100% 633,91
nie mog¹ byæ leczone zwi¹zkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topoteka- Botox: inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j.m.
Rx (1)
nem, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentek z przetrwa³ym, nawrotowym lub - 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Amgen
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywnoœci
wypieracza, Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy,
Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze mózgu z u¿yc100% 1916,46 iem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w mózgowym potOyavas: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. 16 ml u NOWOŒÆ
B
bezp³. ra¿eniu dzieciêcym, Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê
przewlek³¹
100% 479,12 W: Zaburzenia neurologiczne. Produkt leczniczy jest wskazany do objawowego
tOyavas: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z
B(2)
leczenia:
ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u dzieci z mózgowym
bezp³.
- 1 fiol. 4 ml u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³. pora¿eniem dzieciêcym, w wieku dwóch lat i starszych jako uzupe³nienie terapii rehabilitacyjnej; ogniskowej spastycznoœci nadgarstka i d³oni u pacjentów doros³ych
Bevacizumab (1) Chemioterapia ICD-10: C.82.a.; C.82.b.; C.82.c.; C.82.d. (2) po udarze; ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u pacjentów doroProgram lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiêkowej) postaci zwyrodnienia plam- s³ych po udarze; kurczu powiek (blefarospazm), po³owiczego kurczu twarzy i
ki zwi¹zanego z wiekiem (AMD)
zwi¹zane z nim ogniskowe dystonie; idiopatycznego krêczu karku (dystonia szyjna).
W: Lek w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na fluoropirymidynie jest wskazany w Profilaktyki bólów g³owy u pacjentów doros³ych cierpi¹cych na przewlek³¹ migrenê
leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy lub odbytnicy z przerzutami. Tera- (bóle g³owy wystêpuj¹ce 15 dni w m-cu lub czêœciej). Zaburzenia czynnoœci pêpia skojarzona produktem z chemioterapi¹ opart¹ o paklitaksel jest wskazana jako

tMvasi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml

Rx-z B(1)

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
cherza moczowego: idiopatyczna nadreaktywnoœæ pêcherza moczowego z objawami nietrzymania moczu, parciem nagl¹cym lub czêstomoczem, u pacjentów
doros³ych, z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nadwra¿liwoœci¹ na leki antycholinergiczne; nietrzymanie moczu u pacjentów doros³ych z nadreaktywnoœci¹ miêœnia
wypieracza pêcherza moczowego o pod³o¿u neurogennym po stabilnych urazach
rdzenia krêgowego poni¿ej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. Zaburzenia skóry i jej przydatków: uporczywa, ciê¿ka, pierwotna nadpotliwoœæ pach, przeszkadzaj¹ca w codziennych czynnoœciach i oporna na leczenie
miejscowe. Przejœciowa poprawa wygl¹du nastêpuj¹cych zmarszczek: zmarszczki
pionowe miêdzy brwiami o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy
maks. zmarszczeniu brwi (tzw. zmarszczki g³adzizny czo³a) i/lub; zmarszczki w okolicy bocznego k¹ta oka o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy
pe³nym uœmiechu (zmarszczki typu „kurze ³apki”) i/lub; zmarszczki poziome czo³a o
nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy maks. uniesieniu brwi, u doros³ych osób, gdy ich nasilenie ma psychologiczny wp³yw na pacjenta.
Allergan

Arane

ALK-dodatnim (ALK, ang. anaplastic lymphoma kinase - kinaza ch³oniaka anaplastycznego) zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP), nieleczonych wczeœniej inhibitorem ALK. Lek jest wskazany do stosowania w monoterapii u
doros³ych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NDRP, leczonych wczeœnTakeda Pharma A/S
iej kryzotynibem.

100% 8334,90
B(1)
bezp³.
100% 8334,90
Rx-z (1)
tGiotrif: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 8334,90
Rx-z (1)
tGiotrif: tabl. powl. 40 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Afatinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów nieleczonych wczeœniej lekami z grupy inhibitorów kinaProgram lekowy: leczenie niedokrwistoœci w przebiegu
zy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu (TKI EGFR) z miejscowo
przewlek³ej niewydolnoœci nerek
zaawansowanym lub z przerzutami niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) z
®
Rx-z
100%
95,85 aktywuj¹c¹ mutacj¹ (mutacjami) EGFR; z miejscowo zaawansowanym lub z przeAranesp : inj. [roztw.] 10 µg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml
rzutami NDRP o histologii p³askonab³onkowej z progresj¹ podczas lub po zakoñcze®
100% 142,88 niu chemioterapii opartej na zwi¹zku platyny.
Aranesp : inj. [roztw.] 20 µg/0,5 ml
Boehringer Ingelheim
Rx-z (1)
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³.
100% 2476,66
inf.
[konc.
do
przyg.
roztw.]
50
mg/ml
tImfinzi:
Rx-z (1)
100% 214,33 - 1 fiol. 2,4 ml
Aranesp®: inj. [roztw.] 30 µg/0,3 ml
B
Rx-z (1)
bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,3 ml
B
bezp³.
100% 10319,40
tImfinzi: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg/ml
Rx-z (1)
100% 285,77 - 1 fiol. 10 ml
Aranesp®: inj. [roztw.] 40 µg/0,4 ml
B
Rx-z (1)
bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,4 ml
B
bezp³. Durwalumab (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
®
100% 357,21 W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansAranesp : inj. [roztw.] 50 µg/0,5 ml
Rx-z (1)
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B
bezp³. owanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka p³uca (NDRP) u pacjentów doros³ych, u których stwierdza siê ekspresjê PD-L1 na ³1% komórek guza oraz
100% 428,65 u których nie nast¹pi³a progresja chorobypo chemioradioterapii z zastosowaniem
Aranesp®: inj. [roztw.] 60 µg/0,6 ml
Rx-z (1)
- 1 amp.-strzyk. 0,3 ml
B
bezp³. pochodnych platyny. Produkt leczniczy w skojarzeniu z etopozydem i karboplatyn¹
100% 2909,73 lub cis-platyn¹ jest wskazany w pierwszej linii leczenia osób doros³ych z rozleg³ym
drobnokomórkowym rakiem p³uca (rozleg³ym DRP).
AstraZeneca
Rx-z (2)
Aranesp®: inj. [roztw.] 500 µg/ml - 1 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
100% 14786,77
inf.
[konc.
do
sporz.
roztw.]
25
mg/ml
tKeytruda:
100%
2909,73
Rx-z (1)
- 1 fiol. 4 ml u
Aranesp®: inj. [roztw.] 500 µg/ml - 1 amp.-strzyk. 0,1 ml Rx-z (2)
B
bezp³.
B
bezp³.
Pembrolizumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych
Darbepoetin alfa (1) Program lekowy: leczenie niedokrwistoœci w przebiegu prze- ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Prowlek³ej niewydolnoœci nerek (2) Chemioterapia ICD-10: C.0.03.
gram lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeW: Leczenie objawowej niedokrwistoœci zwi¹zanej z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ ne- niu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie
rek u osób doros³ych i dzieci. Leczenie objawowej niedokrwistoœci u doros³ych pa- W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w lecjentów otrzymuj¹cych chemioterapiê z powodu choroby nowotworowej (z czeniu osób doros³ych i m³odzie¿y w w ieku 12 lat i starszej z zaawansowanym (niewyj¹tkiem nowotworów z³oœliwych pochodzenia szpikowego).
Amgen operacyjnym lub z przerzutami) czerniakiem. Produkt leczniczy w monoterapii jest
100% 170,10 wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym osób doros³ych i m³odzie¿y w w
ieku 12 lat i starszej z czerniakiem w stopniu zaawansowania IIB, IIC lub III, po
Binocrit: inj. [roztw.] 1000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx-z B(1)
bezp³. ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w
100% 340,20 monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnoRx-z (1)
Binocrit: inj. [roztw.] 2000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 1 ml
komórkowego raka p³uca z przerzutami u osób doros³ych, u których odsetek komórB
bezp³. ek nowotworowych z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej (ang. TPS) wynosi
100% 510,30 ³50% i nie wystêpuj¹ dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotBinocrit: inj. [roztw.] 3000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,3 ml Rx-z (1)
B
bezp³. worowej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapi¹ opart¹
na pochodnych platyny jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu
100% 680,40 niep³askonab³onkowego niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób
Binocrit: inj. [roztw.] 4000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z (1)
B
bezp³. doros³ych, u których nie wystêpuj¹ dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub rearan¿acja w genie ALK w tkance nowotworowej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kar100% 680,40 boplatyn¹ i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskazany do stosowania w
Binocrit: inj. [roztw.] 5000 j.m. - 6 amp.-strzyk. 0,5 ml Rx-z (2)
B
bezp³. leczeniu pierwszego rzutu p³askonab³onkowego niedrobnokomórkowego raka p³uca
Epoetin alfa (1) Program lekowy: leczenie niedokrwistoœci w przebiegu przewle- z przerzutami u osób doros³ych. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do
stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca miejscowo zaawansok³ej niewydolnoœci nerek (2) Chemioterapia ICD-10: C.0.04.
W: Leczenie niedokrwistoœci objawowej zwi¹zanej z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ ne- wanego lub z przerzutami u osób doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotwororek u doros³ych i pacjentów pediatrycznych w wieku od 1 roku do 18 lat poddawany- wej z TPS ³1%, u których zastosowano wczeœniej przynajmniej jeden schemat
ch hemodializie oraz pacjentów doros³ych poddawanych dializie otrzewnowej, u chemioterapii. U pacjentów z dodatnim wynikiem mutacji genu EGFR lub ALK w
doros³ych z niewydolnoœci¹ nerek, która nie wymaga jeszcze leczenia dializ¹, w le- tkance nowotworowej, przed podaniem produktu leczniczego nale¿y równie¿ zastoczeniu ciê¿kiej niedokrwistoœci pochodzenia nerkowego, której towarzysz¹ objawy sowaæ terapiê celowan¹. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang. cHL). Produkt leczkliniczne. Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych otrzymuj¹cych chemio- niczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
terapiê z powodu guzów litych, ch³oniaka z³oœliwego lub szpiczaka mnogiego oraz oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 3 lat i starszych z nawrotowym lub opornym na lepacjentów, u których przetoczenie krwi mo¿e byæ konieczne ze wzglêdu na stan og- czenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeólny (np.stan uk³adu kr¹¿enia, niedokrwistoœæ na pocz¹tku chemioterapii), w leczen- szczepienia komórek macierzystych (ang. ASCT), lub po co najmniej dwóch
iu niedokrwistoœci i w celu zmniejszenia iloœci przetoczeñ krwi. Jest wskazany do wczeœniejszych terapiach, gdy ASCT nie jest opcj¹ leczenia. Rak urotelialny. Prostosowania u doros³ych zakwalifikowanych do programu przetoczeñ w celu uzyska- dukt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnia wiêkszej iloœci krwi autologicznej. Leczenie nale¿y stosowaæ jedynie u pacjen- nego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych, u których
tów z umiarkowan¹ niedokrwistoœci¹ (zakres stê¿enia hemoglobiny [Hb] od 10 do zastosowano wczeœniej chemioterapiê zawieraj¹c¹ pochodne platyny. Produkt
13 g/dl [od 6,2do 8,1 mmol/l], bez niedoboru ¿elaza), kiedy procedury oszczêdza- leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnego
j¹ce krew s¹ niedostêpne lub niewystarczaj¹ce i kiedy planowy du¿y zabieg chirurg- miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych, które nie mog¹
iczny wymaga znacznej objêtoœci krwi (nie mniej ni¿ 4 jednostki krwi dla kobiet i nie zostaæ zakwalifikowane do chemioterapii zawieraj¹cej cisplatynê i u których ³¹czny
mniej ni¿ 5 jednostek dla mê¿czyzn). Jest wskazany do stosowania u doros³ych bez wynik pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi
niedoboru ¿elaza przed du¿ymi operacjami ortopedycznymi w trybie planowym, z ³10. Rak p³askonab³onkowy g³owy i szyi (ang. HNSCC). Produkt leczniczy w
du¿ym ryzykiem powik³añ po przetoczeniu krwi, w celu zmniejszenia nara¿enia na monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny i 5-fluprzetoczenia krwi allogenicznej. Zastosowanie leku nale¿y ograniczyæ do chorych z orouracylu (5-FU) jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nawroumiarkowan¹ niedokrwistoœci¹ (np.zakres stê¿enia hemoglobiny od 10 do 13 g/dl towego raka p³askonab³onkowego g³owy i szyi z przerzutami lub nieoperacyjnego u
lub od 6,2 do 8,1 mmol/l), gdy brak mo¿liwoœci dokonania przetoczenia krwi autolo- osób doros³ych, u których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi
gicznej oraz przy przewidywanej umiarkowanej utracie krwi (od 900 do 1800 ml). ³1. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu p³aJest wskazany w leczeniu niedokrwistoœci objawowej (stê¿enie hemoglobiny £ 10 skonab³onkowego raka g³owy i szyi nawrotowego lub z przerzutami u osób dorog/dl) u doros³ych z pierwotnymi zespo³ami mielodysplastycznymi (myelodysplastic s³ych z ekspresj¹ PD-L1 z TPS ³50% w tkance nowotworowej i progresj¹
syndromes -MDS) o niskim lub poœrednim -1 ryzyku, u których zawartoœæ erytropo- nowotworu w trakcie chemioterapii zawieraj¹cej pochodne platyny lub po jej zakoñcetyny w surowicy jest niska (< 200 mj./m.
Sandoz GmbH zeniu. Rak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
aksytynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób doros³ych. Produkt leczniczy w skojarProgram lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka
zeniu z lenwatynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu
p³uca
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób doros³ych. Produkt leczniczy
w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym u osób doro100% 23967,95 s³ych z rakiem nerkowokomórkowym ze zwiêkszonym ryzykiem nawrotu po nefrektRx-z (1)
tAlecensa: kaps. twarde 150 mg - 224 szt. u
B
bezp³. omii lub po nefrektomii i resekcji zmian przerzutowych (kryteria wyboru, patrz
ChPL.). Nowotwory z niestabilnoœci¹ mik rosatelitarn¹ wysokiego stopnia
Alectinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
(ang. MSI-H) lub z zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeñ DNA o tyW: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u
pie niedopasowania (ang. dMMR). Rak jelita grubego (ang. CRC). Produkt lecznidoros³ych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim (ALK - kinaza ch³oniaka
czy w monoterapii jest wskazany do stosowania u osób doros³ych z rakiem jelita
anaplastycznego) niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP). Produkt leczniczy
grubego z MSI-H lub dMMR w nastêpuj¹cych warunkach: leczenie pierwszego rzutu
w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym
raka jelita grubego z przerzutami; leczenie nieoperacyjnego lub z przerzutami raka
ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP), wczeœniej leczonych
jelita grubego po wczeœniejszym leczeniu skojarzonym opartym na pochodnych flukryzotynibem.
Roche Registration
oropirymidyny. Nowotwory inne ni¿ rak jelita grubego. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu nastêpuj¹cych nowotworów z MSI-H
100% 3074,27 lub dMMR u osób doros³ych z: zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrRx-z (1)
tAlunbrig: tabl. powl. 30 mg - 28 szt. u
B
bezp³. ium, u których nast¹pi³a progresja choroby podczas lub po wczeœniejszym leczeniu
opartym na pochodnych platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikuj¹ siê
Rx-z 100%
tAlunbrig: tabl. powl. 90 mg - 7 szt. u
X do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii; nieoperacyjnym lub z prze100% 9222,82 rzutami rakiem ¿o³¹dka, jelita cienkiego lub rakiem dróg ¿ó³ciowych u pacjentów, u
Rx-z (1)
tAlunbrig: tabl. powl. 90 mg - 28 szt. u
których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie leczenia lub po co najmniej jednej stoB
bezp³. sowanej wczeœniejszej terapii. Rak prze³yku. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
100% 18445,64 chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny i fluoropirymidyny jest wskazany do
Alunbrig: tabl. powl. 90 mg+ 180 mg
Rx-z (1)
stosowania w leczeniu pierwszego rzutu miejscowo zaawansowanego raka prze³y- 28 szt. (7 tabl. 90 mg + 21 tabl. 180 mg) u
B
bezp³. ku nieoperacyjnego lub z przerzutami lub HER-2 ujemnego gruczolakoraka po100% 18445,64 ³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego u osób doros³ych, u których CPS z ekspresj¹
Rx-z (1)
tAlunbrig: tabl. powl. 180 mg - 28 szt. u
B
bezp³. PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³10. Potrójnie ujemny rak piersi (ang.
TNBC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ jako leczenie neoadjuwanBrigatinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
towe, a nastêpnie kontynuowany w monoterapii jako leczenie adjuwantowe po zaW: Preparat jest wskazany do stosowania w monoterapii u doros³ych pacjentów z biegu chirurgicznym, jest wskazany do stosowania w leczeniu osób doros³ych z

tGiotrif: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.

Rx-z

27

miejscowo zaawansowanym lub we wczesnym stadium potrójnie ujemnym rakiem
piersi, u których ryzyko nawrotu jest wysokie. Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ jest wskazany do stosowania w leczeniu miejscowo nawrotowego potrójnie ujemnego raka piersi nieoperacyjnego lub z przerzutami u osób doros³ych, u
których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³10 i które wczeœniej nie otrzymywa³y chemioterapii w zwi¹zku z chorob¹ nowotworow¹ z przerzutami. Rak endometrium (ang. EC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenwatynibem
jest wskazany do stosowania w leczeniu zaawansowanego lub nawrotowego raka
endometrium u osób doros³ych, u których nast¹pi³a progresja choroby podczas lub
po wczeœniejszym leczeniu zawieraj¹cym pochodne platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii. Rak szyjki macicy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ z
bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu, jest wskazany do stosowania w leczeniu
przetrwa³ego, nawrotowego lub z przerzutami raka szyjki macicy u osób doros³ych,
u których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³1.
Merck Sharp & Dohme

tLibtayo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 350 mg
- 1 fiol. 10 ml u NOWOŒÆ

100% 19470,78
B(1)
bezp³.
Cemiplimab (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Rak kolczystokomórkowy skóry. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym lub miejscowo
zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry (ang. mCSCC - metastasic
cutaneous squamous cell carcinoma lub laCSCC - locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma), którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radykalnej radioterapii. Rak podstawnokomórkowy skóry. Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem lub z przerzutowym rakiem podstawnokomórkowym skóry (ang. laBCC - locally advanced basal cell carcinoma lub mBCC metastatic basal cell carcinoma), u których stwierdzono progresjê choroby lub którzy wykazuj¹ nietolerancjê na inhibitor szlaku Hedgehog (HHI, ang. hedgehog pathway inhibitor). Niedrobnokomórkowy rak p³uca. Produkt leczniczy w monoterapii
jest wskazany do stosowania jako terapia pierwszego rzutu w leczeniu doros³ych
pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uc (ang. non-small cell lung cancer,
NSCLC) z ekspresj¹ PD-L1 (w ³50% komórek guza), bez EGFR, abberacji ALK lub
ROS1, u których wystêpuje: miejscowo zaawansowany NSCLC i którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnej chemioradioterapii lub; przerzutowy NSCLC.

Rx-z

Regeneron Ireland U.C.

100% 17126,18
B(1)
bezp³.
100% 22834,91
Rx-z (1)
tLorviqua: tabl. powl. 100 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Lorlatinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów
z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) z obecnoœci¹ rearan¿acji genu kinazy ch³oniaka anaplastycznego (ang. ALK), u których dosz³o do
progresji choroby: po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK (ang. TKI); lub po leczeniu kryzotynibem oraz
przynajmniej jednyminhibitorem kinazy tyrozynowej ALK.
Pfizer

tLorviqua: tabl. powl. 25 mg - 90 szt. u

tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml u
tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u

Rx-z

100% 2683,32
B(1)
bezp³.
100% 6708,30
Rx-z (1)
B
bezp³.
Nivolumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba
Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T), Program lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo
zaawansowanej chorobie, Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy:
leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego
lub przerzutowego) u doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii
d³u¿szy czas prze¿ycia bez progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego
(OS) dla niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u
pacjentów z ma³¹ ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza. Leczenie uzupe³niaj¹ce
czerniaka w monoterapii jest wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego czerniaka z
zajêciem wêz³ów ch³onnych lub z przerzutami, u doros³ych po ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z ipilimumabem i 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny jest
wskazany do leczenia pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u doros³ych, u których w tkance nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje
aktywuj¹ce w genie EGFR lub translokacje w genie ALK. Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka p³uca po wczeœniejszej chemioterapii u
doros³ych. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej (ang. MPM). Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego
z³oœliwego miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. Rak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po wczeœniejszym leczeniu u
doros³ych. Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia
pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Produkt w skojarzeniu z
kabozantynibem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang. cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych
szpiku (ang. ASCT) i leczeniu brentuksymabem z wedotyn¹. P³askonab³onkowy rak g³owy i szyi (ang. SCCHN). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka
g³owy i szyi, który uleg³ progresji podczas lub po zakoñczeniu terapii opartej na
pochodnych platyny u doros³ych. Rak urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnego raka urotelialnego miejscowo
zaawansowanego lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu wczeœniejszej terapii opartej na pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka urotelialnego. Produkt w monoterapii jest wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego
raka urotelialnego naciekaj¹cego b³onê miêœniow¹ (ang. MIUC) u doros³ych z
ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%, z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. CRC) z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych
nukleotydów DNA (ang. dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang. MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany w leczeniu raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na fluoropirymidynie. P³askonab³onkowy rak
prze³yku (ang. OSCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest
wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka prze³yku, u doros³ych
pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i pochodnych
platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka prze³yku, u
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doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym nieoperacyjnym, nawrotowym lub z przerzutami p³askonab³onkowym
rakiem prze³yku po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. OC lub GEJC). Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z rakiem prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, z chorob¹ resztkow¹,
po wczeœniejszej chemioradioterapii neoadiuwantowej. Gruczolakorak ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. GEJ) lub prze³yku. Produkt
leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i
pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii HER-2 ujemnego,
zaawansowanego lub z przerzutami gruczolakoraka ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego lub prze³yku u doros³ych pacjentów, u których ³¹czny wynik
pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³5.
Bristol Myers Squibb

100% 5349,99
Rozlytrek: kaps. twarde 100 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ Rx-z B(1)
bezp³.
100% 32099,96
Rx-z
Rozlytrek: kaps. twarde 200 mg - 90 szt. u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Entrectinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 12 lat i starszych z guzami litymi wykazuj¹cymi fuzjê genu
neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (ang. NTRK), u których nowotwór
jest miejscowo zaawansowany, rozsiany lub którego resekcja chirurgiczna prawdopodobnie bêdzie skutkowaæ ciê¿k¹ chorob¹ oraz którzy nie otrzymali wczeœniej inhibitora NTRK; dla których brak zadowalaj¹cych opcji terapeutycznych. Produkt w
monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów doros³ych z ROS1-dodatnim, zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP), nieleczonych wczeœniej inhibitorami ROS1.
Roche Registration
100% 26082,00
B(1)
bezp³.
100% 26082,00
Rx-z (1)
tTagrisso: tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
B
bezp³.
Osimertinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca
(NDRP) z obecn¹ mutacj¹ T790M w genie koduj¹cym receptor dla naskórkowego
czynnika wzrostu (ang. EGFR).
AstraZeneca

tTagrisso: tabl. powl. 40 mg - 30 szt.

Rx-z

100% 15224,96
B(1)
bezp³.
100% 20358,70
Rx-z (2)
B
bezp³.
Atezolizumab (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
(2) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program lekowy:
leczenie raka w¹trobokomórkowego
W: Rak urotelialny (ang. UC). Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem urotelialnym miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami: po wczeœniejszej chemioterapii zawieraj¹cej zwi¹zki platyny lub u pacjentów,
którzy nie kwalifikuj¹ siê do leczenia cisplatyn¹ i u których ekspresja PD-L1 w tkance
nowotworowej wynosi ³5%. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP) we wczesnym stadium. Produkt w monoterapii jest wskazany jako leczenie adiuwantowe po
ca³kowitej resekcji i chemioterapii opartej na zwi¹zkach platyny u doros³ych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca o wysokim ryzyku wyst¹pienia nawrotu,
u których w tkance nowotworowej ekspresja PD-L1 wynosi ³50% na komórkach
guza (ang. TC) oraz u których nie wykryto mutacji EGFR ani rearan¿acji ALK. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP) z przerzutami. Produkt, w skojarzeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyn¹, jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu
u doros³ych pacjentów z niep³askonab³onkowym niedrobnokomórkowym rakiem
p³uca z przerzutami. U pacjentów z NDRP z mutacj¹ EGFR lub z ALK-dodatnim
NDRP produkt w skojarzeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyn¹ jest
wskazany dopiero po niepowodzeniu odpowiednich terapii ukierunkowanych molekularnie. Produkt w skojarzeniu z nab-paklitakselem i karboplatyn¹ jest wskazany w
leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z niep³askonab³onkowym NDRP z
przerzutami, u których nie wykryto mutacji EGFR ani rearan¿acji ALK. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z NDRP z przerzutami, z ekspresj¹ PD-L1 ³50% na komórkach guza (TC) lub
³10% na komórkach immunologicznych naciekaj¹cych guz (ang. IC) oraz u których nie wykryto mutacji EGFR ani rearan¿acji ALK. Produkt w monoterapii jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z NDRP miejscowo zaawansowanym lub
z przerzutami, po wczeœniejszej chemioterapii. Pacjenci z NDRP z mutacj¹ EGFR
lub ALK-dodatnim NDRP przed leczeniem produktem powinni otrzymaæ równie¿ terapie ukierunkowane molekularnie. Drobnokomórkowy rak p³uca (DRP). Produkt, w
skojarzeniu z karboplatyn¹ i etopozydem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z drobnokomórkowym rakiem p³uca w chorobie rozleg³ej
(ang. ES-SCLC). Potrójnie ujemny rak piersi (ang. TNBC). Produkt w skojarzeniu z
nab-paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym
potrójnie ujemnym rakiem piersi, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z
ekspresj¹ PD-L1 na komórkach immunologicznych naciekaj¹cych guz (IC) ³1%,
którzy wczeœniej nie otrzymywali chemioterapii z powodu choroby rozsianej. Rak
w¹trobowokomórkowy (ang. HCC). Produkt, w skojarzeniu z bewacyzumabem jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym
rakiem w¹trobowokomórkowym, którzy wczeœniej nie otrzymywali leczenia systemowego.
Roche

Tecentriq: inf. [konc. do przyg. roztw.] 840 mg
- 1 fiol. 14 ml NOWOŒÆ
tTecentriq: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1200 mg
- 1 fiol. 20 ml u

Rx-z

100% 6501,60
B(1)
bezp³.
100% 10230,28
Rx-z (1)
tVargatef: kaps. miêkkie 100 mg - 120 szt. u
B
bezp³.
100% 9752,40
Rx-z (1)
tVargatef: kaps. miêkkie 150 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
Nintedanib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu
doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) o utkaniu gruczolakoraka lub jego miejscow¹
wznow¹ po chemioterapii pierwszego rzutu.
Boehringer Ingelheim

tVargatef: kaps. miêkkie 100 mg - 60 szt. u

Rx-z

100% 9735,39
B(1)
bezp³.
100% 9735,39
Rx-z (1)
tVizimpro: tabl. powl. 30 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
100% 9735,39
Rx-z (1)
tVizimpro: tabl. powl. 45 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Dacomitinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w pierwszej linii
leczenia doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) z mutacjami aktywuj¹cymi w genie koduj¹cym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR).
Pfizer

tVizimpro: tabl. powl. 15 mg - 30 szt. u

Rx-z

100% 14637,44
B(1)
bezp³.
100% 18296,81
Rx-z (1)
tXalkori: kaps. twarde 250 mg - 60 szt.
B
bezp³.
Crizotinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Lek jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (ALK-positive
NSCLC, ang. anaplastic lymphoma kinase-positive non-small cell lung cancer). Lek
jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wczeœniej leczonym ALK-dodatnim
zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca. Lek jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca.
Pfizer

tXalkori: kaps. twarde 200 mg - 60 szt.

Rx-z

tYervoy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u NOWOŒÆ

Rx-z

100% 14304,05
B(1)
bezp³.
100% 57216,19
tYervoy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 40 ml u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Ipilimumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
lekowy: leczenie raka nerki
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 12 lat i powy¿ej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z niwolumabem jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzutowego) u
doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas prze¿ycia bez
progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu w skojarzeniu
z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza. Rak nerkowokomórkowy (RCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z niwolumabem i 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u
doros³ych, u których w tkance nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w
genie EGFR lub translokacje w genie ALK. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej
(ang. malignant pleural mesothelioma, MPM). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego z³oœliwego
miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. colorectal cancer, CRC) z zaburzeniami mechanizmów naprawy
nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA (ang. mismatch repair deficient, dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang. microsatellite instability high, MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z niwolumabem jest
wskazany w leczeniu raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów
DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii
skojarzonej opartej na fluoropirymidynie.
Bristol Myers Squibb
100% 22144,04
B(1)
bezp³.
Ceritinib (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z ALK-dodatnim (ALK, kinaza ch³oniaka anaplastycznego), zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ALK-dodatnim, zaawansowanym NDRP, wczeœniej leczonych kryzotynibem. Novartis Europharm Limited

tZykadia: kaps. twarde 150 mg - 150 szt.

Rx-z

Program lekowy: leczenie nintedanibem choroby œródmi¹¿szowej p³uc zwi¹zanej z twardzin¹ uk³adow¹

Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Dzieci. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z niewystarczaj¹cym wydzielaniem hormonu wzrostu, z zespo³em Turnera lub przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zaburzenia wzrostu (obecny wzrost poni¿ej -2,5 SD i wzrost standaryzowany wzrostem
rodziców poni¿ej -1 SD) u dzieci z upoœledzeniem wzrastania wewn¹trzmacicznego
(SGA), mas¹ urodzeniow¹ i/lub d³ugoœci¹ urodzeniow¹ poni¿ej -2 SD, które nie odrobi³y niedoboru wzrostu (HV SD poni¿ej 0 w ostatnim roku) do ukoñczenia 4 r¿. lub
póŸniej. Zespó³ Pradera-Willego w celu zwiêkszenia wzrostu i poprawy budowy cia³a (zmniejszenie masy tkanki t³uszczowej). Rozpoznanie zespo³u Pradera-Willego
powinno byæ potwierdzone przez odpowiednie badania genetyczne. Doroœli. Terapia zastêpcza u osób doros³ych z wyraŸnym niedoborem hormonu wzrostu. Ciê¿ki
niedobór hormonu wzrostu w wieku doros³ym definiuje siê na podstawie stwierdzonej patologii podwzgórzowo-przysadkowej i stwierdzonego niedoboru co najmniej
jednego hormonu przysadkowego innego ni¿ prolaktyna. U pacjentów z tym zaburzeniem nale¿y wykonaæ jeden dynamiczny test diagnostyczny w celu rozpoznania
lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. U pacjentów z izolowanym niedoborem GH o pocz¹tku w wieku dzieciêcym (brak objawów choroby podwzgórzowo-przysadkowej i bez radioterapii czaszki w wywiadzie) zaleca siê
przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem chorych z niskim stê¿eniem IGF-I (<2 SD), u których mo¿na rozwa¿yæ wykonanie tylko jednego testu. Nale¿y œciœle przestrzegaæ kryteriów oceny wyniku testu dynamicznego.
Pfizer
100% 431,96
B(1)
bezp³.
100% 863,94
Norditropin NordiFlex: inj. (roztw.) 10 mg/1,5 ml
Rx-z
(1)
- 1 wstrzyk. 1,5 ml
B
bezp³.
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Dzieci: zaburzenia wzrostu spowodowane niedoborem hormonu wzrostu. Zaburzenia wzrostu u dziewcz¹t spowodowane dysgenezj¹ gonad (zespó³ Turnera).
OpóŸnienie wzrostu u dzieci spowodowane przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek przed
okresem dojrzewania. Zaburzenia wzrostu u dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w
stosunku do wieku ci¹¿owego (SGA) (obecny wzrost <-2,5 SDS i wzrost standaryzowany, obliczony ze wzrostu rodziców <-1,0 SDS), z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a po
urodzeniu poni¿ej -2 SD, które nie wyrówna³y niedoboru wzrostu (HV SDS <0 w
ci¹gu ostatniego roku) do wieku 4 lat lub póŸniej. Niedobór wzrostu spowodowany
zespo³em Noonan. Doroœli: niedobór hormonu wzrostu nabyty w dzieciñstwie: u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu nabytym w dzieciñstwie zdolnoœæ wydzielania hormonu wzrostu nale¿y poddaæ ponownej ocenie po zakoñczeniu wzrostu.
Badanie nie jest wymagane w przypadku pacjentów z niedoborem wiêcej ni¿ 3 hormonów przysadki mózgowej, z du¿ym niedoborem hormonu wzrostu o pod³o¿u genetycznym lub na skutek strukturalnych nieprawid³owoœci uk³adu
podwzgórzowo-przysadkowego, guzów oœrodkowego uk³adu nerwowego lub naœwietlenia czaszki wysok¹ dawk¹ promieniowania, albo u pacjentów z niedoborem
hormonu wzrostu spowodowanym chorob¹ lub urazem uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego, jeœli po up³ywie minimum 4 tyg. bez leczenia hormonem wzrostu wynik
pomiaru stê¿enia insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) w osoczu wynosi
<-2 SDS. U wszystkich pozosta³ych pacjentów nale¿y wykonaæ pomiar stê¿enia
IGF-1 oraz jeden test stymulacji wydzielania hormonu wzrostu; niedobór hormonu
wzrostu nabyty w wieku doros³ym: znaczny niedobór hormonu wzrostu w wyniku
stwierdzonych zaburzeñ w obrêbie osi podwzgórzowo-przysadkowej, na skutek naœwietlenia czaszki i urazowego uszkodzenia mózgu powinien byæ zwi¹zany z niedoborem tak¿e innego hormonu wydzielanego przez oœ podwzgórzowo-przysadkow¹,
innego ni¿ prolaktyna. Niedobór hormonu wzrostu powinien zostaæ potwierdzony
jednym testem prowokacyjnym po zastosowaniu odpowiedniego leczenia zastêpczego, koryguj¹cego niedobór innego hormonu osi podwzgórzowo-przysadkowej. U
doros³ych testem prowokacyjnym z wyboru jest test tolerancji insuliny. W przypadku, gdy test tolerancji insuliny jest przeciwwskazany, nale¿y zastosowaæ inne testy
prowokacyjne. Wskazane jest wykonanie po³¹czonego testu z arginin¹ i hormonem
uwalniaj¹cym hormon wzrostu. Wykonanie testu z arginin¹ lub z glukagonem mo¿e
byæ równie¿ rozwa¿one, chocia¿ testy te maj¹ mniejsz¹ wartoœæ diagnostyczn¹ ni¿
test tolerancji insuliny.
Novo Nordisk

Norditropin NordiFlex: inj. (roztw.) 5 mg/1,5 ml
- 1 wstrzyk. 1,5 ml

Rx-z

100% 5499,90
B(1)
bezp³.
100% 9752,40
Rx (1)
Ofev: kaps. miêkkie 150 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
Nintedanib (1) Program lekowy: leczenie idiopatycznego w³óknienia p³uc, Program lekowy: leczenie nintedanibem choroby œródmi¹¿szowej p³uc zwi¹zanej z
twardzin¹ uk³adow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu idiopaty100% 1587,60
cznego w³óknienia p³uc (ang. IPF). Produkt leczniczy jest równie¿ wskazany do sto- Omnitrope: inj. [roztw.] 5 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
Rx-z (1)
B
bezp³.
sowania u doros³ych w leczeniu innych przewlek³ych przebiegaj¹cych z
w³óknieniem œródmi¹¿szowych chorób p³uc (ang. ILD) o fenotypie postêpuj¹cym.
100% 3175,20
Rx-z (1)
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu choroby œró- Omnitrope: inj. [roztw.] 10 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
B
bezp³.
dmi¹¿szowej p³uc zwi¹zanej z twardzin¹ uk³adow¹ (ang. SSc-ILD).
Boehringer Ingelheim Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie hormonem
Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z ciê¿kim
wzrostu niskoros³ych dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w porównaniu do czasu
pierwotnym niedoborem IGF-1
trwania ci¹¿y (SGA lub IUGR), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z prze100% 2798,18 wlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z
Rx-z (1)
somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych
tIncrelex: inj. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 4 ml
B
bezp³. dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
Mecasermin (1) Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z ciê¿kim pierwotn- W: Niemowlêta, dzieci i m³odzie¿. Zaburzenia wzrostu wynikaj¹ce z niedostatecznego
ym niedoborem IGF-1
wydzielania hormonu wzrostu (GH). Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z zespo³em TurneW: D³ugotrwa³e leczenie zaburzeñ wzrostu u dzieci i m³odzie¿y z ciê¿kim pierwotn- ra. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zaburzenia
ym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (pierwotny IGFD- ang. pri- wzrostu (wynik odchylenia standardowego (SDS - standard deviation score) aktualnemary insulin-like growth factor-1 deficiency). Ciê¿ki pierwotny IGFD definiujemy go wzrostu <-2,5 i SDS skorygowany wzglêdem wzrostu rodziców <-1 u dzieci i m³ojako: wskaŸnik odchylenia standardowego wzrostu £-3,0 oraz podstawowe stê¿e- dzie¿y z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a urodzeniow¹ <-2 odchylenia standardowe), które
nie IGF-1 poni¿ej 2,5 percentyla dla p³ci i wieku oraz GH w granicach prawid³owych; nie uzupe³ni³y niedoboru wzrostu przez okres 4 lat ¿ycia lub d³u¿szy (tempo wzrostu
niewystêpowanie wtórnych postaci niedoboru IGF-1 takich jak niedo¿ywienie, nie- HV - height velocity) podczas ostatniego roku SDS< 0. Zespó³ Pradera-Willego
doczynnoœæ tarczycy lub przewlek³e leczenie farmakologicznymi dawkami steroi- (PWS), w celu poprawy wzrostu i budowy cia³a. Rozpoznanie zespo³u PWS powinno
dów przeciwzapalnych. Do grupy z ciê¿kim pierwotnym IGFD zaliczamy pacjentów zostaæ potwierdzone odpowiednimi badaniami genetycznymi. Doroœli. Terapia zaz mutacjami genu receptora GH, poreceptorowej drogi sygna³owej i uszkodzeniem stêpcza u doros³ych ze znacznym niedoborem hormonu wzrostu. Doroœli pacjenci z
genu IGF-1; nie wystêpuje u nich niedobór GH i dlatego nie mo¿na oczekiwaæ u nich ciê¿kim niedoborem hormonu wzrostu s¹ to pacjenci z rozpoznan¹ patologi¹ podadekwatnej odpowiedzi na leczenie egzogennym GH. Zaleca siê, aby rozpoznanie wzgórzowo-przysadkow¹ i stwierdzonym niedoborem przynajmniej jednego hormonu
by³o potwierdzone testem wytwarzania IGF-1.
Ipsen Poland przysadkowego niebêd¹cego prolaktyn¹. U takich pacjentów nale¿y przeprowadziæ
pojedynczy test dynamiczny w celu potwierdzenia lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. W przypadku pacjentów ze stwierdzonym w dzieciñstwie izolowanym niedoborem hormonu wzrostu (z braku dowodów na istnienie choroby
podwzgórzowo-przysadkowej lub przebytego napromieniania czaszki) nale¿y zalecaæ
przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem osób z ma³ym stê¿eniem
IGF-I (SDS<-2), u których mo¿na rozwa¿yæ przeprowadzenie jednego testu. Punkt
odciêcia dla testu dynamicznego powinien byæ dok³adnie okreœlony.
Sandoz GmbH

Ofev: kaps. miêkkie 100 mg - 60 szt. u

Rx

Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹
Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropiniewydolnoœci¹ nerek (PNN)
now¹ niedoczynnoœci¹ przysadki
Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
16 j.m. (5,3 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
16 j.m. (5,3 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick
Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
36 j.m. (12 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
36 j.m. (12 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick

Rx 100% 504,74
Rx

16 j.m. (5,3 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick
Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
100% 5183,64 36 j.m. (12 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)

Rx 100% 1136,70
Rx

Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]

100% 2289,33 16 j.m. (5,3 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
B(1)
bezp³. Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]

B(1)

bezp³.

Rx 100% 504,74
Rx

100% 2289,33
B(1)
bezp³.

Rx 100% 1136,70

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
100% 5183,64
B(1)
bezp³.
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Dzieci. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z niewystarczaj¹cym wydzielaniem hormonu wzrostu, z zespo³em Turnera lub przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zaburzenia wzrostu (obecny wzrost poni¿ej -2,5 SD i wzrost standaryzowany wzrostem
rodziców poni¿ej -1 SD) u dzieci z upoœledzeniem wzrastania wewn¹trzmacicznego
(SGA), mas¹ urodzeniow¹ i/lub d³ugoœci¹ urodzeniow¹ poni¿ej -2 SD, które nie odrobi³y niedoboru wzrostu (HV SD poni¿ej 0 w ostatnim roku) do ukoñczenia 4 r¿. lub
póŸniej. Zespó³ Pradera-Willego w celu zwiêkszenia wzrostu i poprawy budowy cia³a (zmniejszenie masy tkanki t³uszczowej). Rozpoznanie zespo³u Pradera-Willego
powinno byæ potwierdzone przez odpowiednie badania genetyczne. Doroœli. Terapia zastêpcza u osób doros³ych z wyraŸnym niedoborem hormonu wzrostu. Ciê¿ki
niedobór hormonu wzrostu w wieku doros³ym definiuje siê na podstawie stwierdzonej patologii podwzgórzowo-przysadkowej i stwierdzonego niedoboru co najmniej
jednego hormonu przysadkowego innego ni¿ prolaktyna. U pacjentów z tym zaburzeniem nale¿y wykonaæ jeden dynamiczny test diagnostyczny w celu rozpoznania
lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. U pacjentów z izolowanym niedoborem GH o pocz¹tku w wieku dzieciêcym (brak objawów choroby podwzgórzowo-przysadkowej i bez radioterapii czaszki w wywiadzie) zaleca siê
przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem chorych z niskim stê¿eniem IGF-I (<2 SD), u których mo¿na rozwa¿yæ wykonanie tylko jednego testu. Nale¿y œciœle przestrzegaæ kryteriów oceny wyniku testu dynamicznego.
Pfizer

Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
36 j.m. (12 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick

Rx

Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
36 j.m. (12 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
Genotropin® 36: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
36 j.m. (12 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick

Genot

binurii (PNH)
Rx 100% 1136,70 W:
Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych i dzieci z: napado-

100% 5183,64
B(1)
bezp³.
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doros³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lekowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
W: Dzieci. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z niewystarczaj¹cym wydzielaniem hormonu wzrostu, z zespo³em Turnera lub przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Zaburzenia wzrostu (obecny wzrost poni¿ej -2,5 SD i wzrost standaryzowany wzrostem
rodziców poni¿ej -1 SD) u dzieci z upoœledzeniem wzrastania wewn¹trzmacicznego
(SGA), mas¹ urodzeniow¹ i/lub d³ugoœci¹ urodzeniow¹ poni¿ej -2 SD, które nie odrobi³y niedoboru wzrostu (HV SD poni¿ej 0 w ostatnim roku) do ukoñczenia 4 r¿. lub
póŸniej. Zespó³ Pradera-Willego w celu zwiêkszenia wzrostu i poprawy budowy cia³a (zmniejszenie masy tkanki t³uszczowej). Rozpoznanie zespo³u Pradera-Willego
powinno byæ potwierdzone przez odpowiednie badania genetyczne. Doroœli. Terapia zastêpcza u osób doros³ych z wyraŸnym niedoborem hormonu wzrostu. Ciê¿ki
niedobór hormonu wzrostu w wieku doros³ym definiuje siê na podstawie stwierdzonej patologii podwzgórzowo-przysadkowej i stwierdzonego niedoboru co najmniej
jednego hormonu przysadkowego innego ni¿ prolaktyna. U pacjentów z tym zaburzeniem nale¿y wykonaæ jeden dynamiczny test diagnostyczny w celu rozpoznania
lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. U pacjentów z izolowanym niedoborem GH o pocz¹tku w wieku dzieciêcym (brak objawów choroby podwzgórzowo-przysadkowej i bez radioterapii czaszki w wywiadzie) zaleca siê
przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyj¹tkiem chorych z niskim stê¿e100% 431,96 niem IGF-I (<2 SD), u których mo¿na rozwa¿yæ wykonanie tylko jednego testu. NaNorditropin NordiFlex: inj. (roztw.) 5 mg/1,5 ml
Rx-z (1)
le¿y œciœle przestrzegaæ kryteriów oceny wyniku testu dynamicznego.
Pfizer
- 1 wstrzyk. 1,5 ml
B
bezp³.
100% 431,96
100% 863,94 Norditropin NordiFlex: inj. (roztw.) 5 mg/1,5 ml
Norditropin NordiFlex: inj. (roztw.) 10 mg/1,5 ml
Rx-z (1)
Rx-z (1)
- 1 wstrzyk. 1,5 ml
B
bezp³.
- 1 wstrzyk. 1,5 ml
B
bezp³.
100% 863,94
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doro- Norditropin NordiFlex: inj. (roztw.) 10 mg/1,5 ml
Rx-z
s³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program le- - 1 wstrzyk. 1,5 ml
B(1)
bezp³.
kowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Pro- Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorogram lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przy- s³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program lesadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
kowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), ProW: Dzieci: zaburzenia wzrostu spowodowane niedoborem hormonu wzrostu. Zabu- gram lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przyrzenia wzrostu u dziewcz¹t spowodowane dysgenezj¹ gonad (zespó³ Turnera). OpóŸ- sadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
nienie wzrostu u dzieci spowodowane przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek przed W: Dzieci: zaburzenia wzrostu spowodowane niedoborem hormonu wzrostu. Zabuokresem dojrzewania. Zaburzenia wzrostu u dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w sto- rzenia wzrostu u dziewcz¹t spowodowane dysgenezj¹ gonad (zespó³ Turnera). OpóŸsunku do wieku ci¹¿owego (SGA) (obecny wzrost <-2,5 SDS i wzrost standaryzowa- nienie wzrostu u dzieci spowodowane przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek przed
ny, obliczony ze wzrostu rodziców <-1,0 SDS), z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a po okresem dojrzewania. Zaburzenia wzrostu u dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w stourodzeniu poni¿ej -2 SD, które nie wyrówna³y niedoboru wzrostu (HV SDS <0 w ci¹gu sunku do wieku ci¹¿owego (SGA) (obecny wzrost <-2,5 SDS i wzrost standaryzowaostatniego roku) do wieku 4 lat lub póŸniej. Niedobór wzrostu spowodowany zespo³em ny, obliczony ze wzrostu rodziców <-1,0 SDS), z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a po
Noonan. Doroœli: niedobór hormonu wzrostu nabyty w dzieciñstwie: u pacjentów z urodzeniu poni¿ej -2 SD, które nie wyrówna³y niedoboru wzrostu (HV SDS <0 w ci¹gu
niedoborem hormonu wzrostu nabytym w dzieciñstwie zdolnoœæ wydzielania hormonu ostatniego roku) do wieku 4 lat lub póŸniej. Niedobór wzrostu spowodowany zespo³em
wzrostu nale¿y poddaæ ponownej ocenie po zakoñczeniu wzrostu. Badanie nie jest Noonan. Doroœli: niedobór hormonu wzrostu nabyty w dzieciñstwie: u pacjentów z
wymagane w przypadku pacjentów z niedoborem wiêcej ni¿ 3 hormonów przysadki niedoborem hormonu wzrostu nabytym w dzieciñstwie zdolnoœæ wydzielania hormonu
mózgowej, z du¿ym niedoborem hormonu wzrostu o pod³o¿u genetycznym lub na wzrostu nale¿y poddaæ ponownej ocenie po zakoñczeniu wzrostu. Badanie nie jest
skutek strukturalnych nieprawid³owoœci uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego, gu- wymagane w przypadku pacjentów z niedoborem wiêcej ni¿ 3 hormonów przysadki
zów oœrodkowego uk³adu nerwowego lub naœwietlenia czaszki wysok¹ dawk¹ pro- mózgowej, z du¿ym niedoborem hormonu wzrostu o pod³o¿u genetycznym lub na
mieniowania, albo u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu spowodowanym skutek strukturalnych nieprawid³owoœci uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego, guchorob¹ lub urazem uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego, jeœli po up³ywie minimum zów oœrodkowego uk³adu nerwowego lub naœwietlenia czaszki wysok¹ dawk¹ promie4 tyg. bez leczenia hormonem wzrostu wynik pomiaru stê¿enia insulinopodobnego niowania, albo u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu spowodowanym chorob¹
czynnika wzrostu 1 (IGF-1) w osoczu wynosi <-2 SDS. U wszystkich pozosta³ych pa- lub urazem uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego, jeœli po up³ywie minimum 4 tyg.
cjentów nale¿y wykonaæ pomiar stê¿enia IGF-1 oraz jeden test stymulacji wydzielania bez leczenia hormonem wzrostu wynik pomiaru stê¿enia insulinopodobnego czynnika
hormonu wzrostu; niedobór hormonu wzrostu nabyty w wieku doros³ym: znaczny nie- wzrostu 1 (IGF-1) w osoczu wynosi <-2 SDS. U wszystkich pozosta³ych pacjentów nadobór hormonu wzrostu w wyniku stwierdzonych zaburzeñ w obrêbie osi podwzgórzo- le¿y wykonaæ pomiar stê¿enia IGF-1 oraz jeden test stymulacji wydzielania hormonu
wo-przysadkowej, na skutek naœwietlenia czaszki i urazowego uszkodzenia mózgu wzrostu; niedobór hormonu wzrostu nabyty w wieku doros³ym: znaczny niedobór horpowinien byæ zwi¹zany z niedoborem tak¿e innego hormonu wydzielanego przez oœ monu wzrostu w wyniku stwierdzonych zaburzeñ w obrêbie osi podwzgórzowo-przypodwzgórzowo-przysadkow¹, innego ni¿ prolaktyna. Niedobór hormonu wzrostu po- sadkowej, na skutek naœwietlenia czaszki i urazowego uszkodzenia mózgu powinien
winien zostaæ potwierdzony jednym testem prowokacyjnym po zastosowaniu odpo- byæ zwi¹zany z niedoborem tak¿e innego hormonu wydzielanego przez oœ podwzgówiedniego leczenia zastêpczego, koryguj¹cego niedobór innego hormonu osi rzowo-przysadkow¹, innego ni¿ prolaktyna. Niedobór hormonu wzrostu powinien zopodwzgórzowo-przysadkowej. U doros³ych testem prowokacyjnym z wyboru jest test staæ potwierdzony jednym testem prowokacyjnym po zastosowaniu odpowiedniego
tolerancji insuliny. W przypadku, gdy test tolerancji insuliny jest przeciwwskazany, na- leczenia zastêpczego, koryguj¹cego niedobór innego hormonu osi podwzgórzole¿y zastosowaæ inne testy prowokacyjne. Wskazane jest wykonanie po³¹czonego te- wo-przysadkowej. U doros³ych testem prowokacyjnym z wyboru jest test tolerancji instu z arginin¹ i hormonem uwalniaj¹cym hormon wzrostu. Wykonanie testu z arginin¹ suliny. W przypadku, gdy test tolerancji insuliny jest przeciwwskazany, nale¿y
lub z glukagonem mo¿e byæ równie¿ rozwa¿one, chocia¿ testy te maj¹ mniejsz¹ war- zastosowaæ inne testy prowokacyjne. Wskazane jest wykonanie po³¹czonego testu z
Novo Nordisk
toœæ diagnostyczn¹ ni¿ test tolerancji insuliny.
arginin¹ i hormonem uwalniaj¹cym hormon wzrostu. Wykonanie testu z arginin¹ lub z
100% 1587,60 glukagonem mo¿e byæ równie¿ rozwa¿one, chocia¿ testy te maj¹ mniejsz¹ wartoœæ
Rx-z (1)
diagnostyczn¹ ni¿ test tolerancji insuliny.
Novo Nordisk
Omnitrope: inj. [roztw.] 5 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
B
bezp³.
100% 1587,60
100% 3175,20 Omnitrope: inj. [roztw.] 5 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
Rx-z (1)
Rx-z (1)
Omnitrope: inj. [roztw.] 10 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
B
bezp³.
B
bezp³.
100% 3175,20
Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów doro- Omnitrope: inj. [roztw.] 10 mg/1,5 ml - 5 wk³. 1,5 ml
Rx-z (1)
s³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program leB
bezp³.
kowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie hormonem Somatropin (1) Leczenie ciê¿kiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorowzrostu niskoros³ych dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w porównaniu do czasu s³ych oraz u m³odzie¿y po zakoñczeniu terapii promuj¹cej wzrastanie, Program letrwania ci¹¿y (SGA lub IUGR), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z prze- kowy: leczenie dzieci z zespo³em Prader-Willi, Program lekowy: leczenie hormonem
wlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z wzrostu niskoros³ych dzieci urodzonych jako zbyt ma³e w porównaniu do czasu
somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych trwania ci¹¿y (SGA lub IUGR), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z przedzieci z zespo³em Turnera (ZT)
wlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek (PNN), Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z
W: Niemowlêta, dzieci i m³odzie¿. Zaburzenia wzrostu wynikaj¹ce z niedostatecz- somatropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki, Program lekowy: leczenie niskoros³ych
nego wydzielania hormonu wzrostu (GH). Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z zespo- dzieci z zespo³em Turnera (ZT)
³em Turnera. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. W: Niemowlêta, dzieci i m³odzie¿. Zaburzenia wzrostu wynikaj¹ce z niedostateczZaburzenia wzrostu (wynik odchylenia standardowego (SDS - standard deviation nego wydzielania hormonu wzrostu (GH). Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z zesposcore) aktualnego wzrostu <-2,5 i SDS skorygowany wzglêdem wzrostu rodziców ³em Turnera. Zaburzenia wzrostu zwi¹zane z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek.
<-1 u dzieci i m³odzie¿y z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a urodzeniow¹ <-2 odchylenia Zaburzenia wzrostu (wynik odchylenia standardowego (SDS - standard deviation
standardowe), które nie uzupe³ni³y niedoboru wzrostu przez okres 4 lat ¿ycia lub score) aktualnego wzrostu <-2,5 i SDS skorygowany wzglêdem wzrostu rodziców
d³u¿szy (tempo wzrostu HV - height velocity) podczas ostatniego roku SDS< 0. <-1 u dzieci i m³odzie¿y z mas¹ i/lub d³ugoœci¹ cia³a urodzeniow¹ <-2 odchylenia
Zespó³ Pradera-Willego (PWS), w celu poprawy wzrostu i budowy cia³a. Rozpo- standardowe), które nie uzupe³ni³y niedoboru wzrostu przez okres 4 lat ¿ycia lub
znanie zespo³u PWS powinno zostaæ potwierdzone odpowiednimi badaniami ge- d³u¿szy (tempo wzrostu HV - height velocity) podczas ostatniego roku SDS< 0.
netycznymi. Doroœli. Terapia zastêpcza u doros³ych ze znacznym niedoborem Zespó³ Pradera-Willego (PWS), w celu poprawy wzrostu i budowy cia³a. Rozpohormonu wzrostu. Doroœli pacjenci z ciê¿kim niedoborem hormonu wzrostu s¹ to znanie zespo³u PWS powinno zostaæ potwierdzone odpowiednimi badaniami gepacjenci z rozpoznan¹ patologi¹ podwzgórzowo-przysadkow¹ i stwierdzonym netycznymi. Doroœli. Terapia zastêpcza u doros³ych ze znacznym niedoborem
niedoborem przynajmniej jednego hormonu przysadkowego niebêd¹cego prolak- hormonu wzrostu. Doroœli pacjenci z ciê¿kim niedoborem hormonu wzrostu s¹ to
tyn¹. U takich pacjentów nale¿y przeprowadziæ pojedynczy test dynamiczny w ce- pacjenci z rozpoznan¹ patologi¹ podwzgórzowo-przysadkow¹ i stwierdzonym
lu potwierdzenia lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. W przypadku niedoborem przynajmniej jednego hormonu przysadkowego niebêd¹cego prolakpacjentów ze stwierdzonym w dzieciñstwie izolowanym niedoborem hormonu tyn¹. U takich pacjentów nale¿y przeprowadziæ pojedynczy test dynamiczny w cewzrostu (z braku dowodów na istnienie choroby podwzgórzowo-przysadkowej lub lu potwierdzenia lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. W przypadku
przebytego napromieniania czaszki) nale¿y zalecaæ przeprowadzenie dwóch te- pacjentów ze stwierdzonym w dzieciñstwie izolowanym niedoborem hormonu
stów dynamicznych, z wyj¹tkiem osób z ma³ym stê¿eniem IGF-I (SDS<-2), u któ- wzrostu (z braku dowodów na istnienie choroby podwzgórzowo-przysadkowej lub
rych mo¿na rozwa¿yæ przeprowadzenie jednego testu. Punkt odciêcia dla testu przebytego napromieniania czaszki) nale¿y zalecaæ przeprowadzenie dwóch tedynamicznego powinien byæ dok³adnie okreœlony.
Sandoz GmbH
stów dynamicznych, z wyj¹tkiem osób z ma³ym stê¿eniem IGF-I (SDS<-2), u których mo¿na rozwa¿yæ przeprowadzenie jednego testu. Punkt odciêcia dla testu
Program lekowy: leczenie niskoros³ych dzieci z zespo³em dynamicznego powinien byæ dok³adnie okreœlony.
Sandoz GmbH

Turnera (ZT)
Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
16 j.m. (5,3 mg) - 1 fiol. 2-kom. (+ rozp.)
Genotropin® 16: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
16 j.m. (5,3 mg) - 5 wstrzyk. GoQuick

Rx

Program lekowy: leczenie nocnej napadowej hemoglobinu-

Rx 100% 504,74 rii (PNH)
Rx
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100% 19279,13
100% 2289,33 Soliris: inf. [konc. do przyg. roztw.] 300 mg
Rx-z (1)
B
B(1)
bezp³.
bezp³. - 1 fiol. 30 ml
Eculizumab (1) Program lekowy: leczenie atypowego zespo³u hemolityczno-mocznicowego (aHUS), Program lekowy: leczenie nocnej napadowej hemoglo-

w¹ nocn¹ hemoglobinuri¹ (PNH, ang. paroxysmal nocturnal haemoglobinuria).
Dowody klinicznych korzyœci wykazano u pacjentów z hemoliz¹ z jednym lub kilkoma objawami klinicznymi wskazuj¹cymi na du¿¹ aktywnoœæ choroby, niezale¿nie
od wczeœniejszych przetoczeñ lub bez przetoczeñ. Atypowym zespo³em hemolityczno-mocznicowym (aHUS, ang. atypical hemolytic uremic syndrome). Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z: oporn¹ na leczenie uogólnion¹
miasteni¹ rzekomoporaŸn¹ (gMG, ang. generalized myasthenia gravis) u pacjentów z dodatnim wynikiem badañ na obecnoœæ przeciwcia³ przeciwko receptorowi
acetylocholinowemu (AChR, ang. acetylcholine receptor). Chorob¹ ze spektrum
zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia krêgowego (NMOSD, ang. neuromyelitis
optica spectrum disorder) u pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ
przeciwcia³ przeciw akwaporynie 4 (AQP4, ang. aquaporin-4) w przypadku rzutowego przebiegu choroby.
Alexion Europe SAS

Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST)
100% 226,80
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 453,60
Rx-z B(1) bezp³.
Imatinib Accord: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji
szpiku jako leczenia pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z
CML Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze³omu blastycznego; doros³ych pacjentów
oraz dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapi¹; doros³ych pacjentów z
nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na leczenie Ph+ ALL w monoterapii; doros³ych pacjentów z
zespo³ami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. MDS/MPD) zwi¹zanymi
z rearan¿acj¹ genu receptora p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. PDGFR); doros³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym (ang. HES) i/lub
przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang. CEL) z rearan¿acj¹ FIP1L1-PDGFRa; doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang.
DFSP) oraz doros³ych pacjentów z nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy
nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego. Nie okreœlono wp³ywu imatynibu na
efekt zabiegu transplantacji szpiku. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y,
skutecznoœæ imatynibu zosta³a oceniona na podstawie wspó³czynnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progresji
choroby w CML, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+
ALL, MDS/MPD, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na
podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami DFSP. Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z MDS/MPD zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu PDGFR jest bardzo
ograniczone. Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML)
nie ma kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêkAccord Healthcare
szone prze¿ycie w tych wskazaniach.

Imatinib Accord: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u

Rx-z B(1)

100% 1708,94
B(1)
bezp³.
100% 3417,88
Rx-z (1)
Klertis: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6835,75
Rx-z (2)
Klertis: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu
leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Egis

Klertis: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u

Rx-z

100% 317,52
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 635,04
Rx-z B(1) bezp³.
Meaxin: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
W: Produkt jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z
nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji szpiku
jako leczenia pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z CML
Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskuteczne, w fazie akceleracji choroby lub w przebiegu prze³omu blastycznego; doros³ych pacjentów oraz
dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapi¹; doros³ych pacjentów z
nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na leczenie Ph+ ALL w monoterapii; doros³ych pacjentów z
zespo³ami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. MDS/MPD) zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu receptora p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (ang.
PDGFR); doros³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym
(ang. HES) i/lub przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang. CEL) z rearan¿acj¹
FIP1L1-PDGFRa. Nie oceniano wp³ywu produktu leczniczego na wynik transplantacji szpiku. Lek jest wskazany w: leczeniu doros³ych pacjentów ze z³oœliwymi, nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami, Kit (CD 117) dodatnimi nowotworami
podœcieliskowymi przewodu pokarmowego (ang. GIST); leczeniu adjuwantowym
doros³ych pacjentów z istotnym ryzykiem nawrotu po zabiegu usuniêcia Kit (CD
117)-dodatnich nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST).
Pacjenci z ma³ym lub bardzo ma³ym ryzykiem nawrotu nie powinni otrzymywaæ leczenia adjuwantowego; leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang. DFSP) oraz doros³ych pacjentów z
nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu chirurgicznego. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y skutecznoœæ imatynibu
oceniana jest na podstawie wskaŸnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progresji choroby w CML, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+ ALL, MDS/MPD,
wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi i/lub z

Meaxin: tabl. powl. 100 mg - 60 szt. u

Rx-z B(1)

30

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Nibix

przerzutami GIST i DFSP oraz na podstawie okresu prze¿ycia bez wznowy w leczeniu adjuwantowym GIST. Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z
MDS/MPD zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu PDGFR jest bardzo ograniczone. Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML), brak kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêkszone prze¿ycie w
tych wskazaniach.
Krka
100% 311,85
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 623,70
(1)
Rx-z B
Nibix: kaps. twarde 400 mg - 30 szt. u
bezp³.
B(2)
bezp³.
Imatinib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST) (2) Chemioterapia ICD-10: C.70.a.; C.70.b.; C.70.c.
W: Imatynib jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y
z nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem
Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikuj¹ siê do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z
CML Ph+ w fazie przewlek³ej, gdy leczenie interferonem a jest nieskuteczne lub w
fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu prze³omu blastycznego; doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y z nowo rozpoznan¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹
z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapi¹; doros³ych
pacjentów z nawracaj¹c¹ lub oporn¹ na leczenie Ph+ ALL w monoterapii; doros³ych
pacjentów z zespo³ami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang.
MDS/MPD) zwi¹zanymi z rearan¿acj¹ genu receptora p³ytkopochodnego czynnika
wzrostu (ang. PDGFR); doros³ych pacjentów z zaawansowanym zespo³em hipereozynofilowym (ang. HES) i/lub przewlek³¹ bia³aczk¹ eozynofilow¹ (ang.CEL) z rearan¿acj¹ FIP1L1-PDGFRa. Nie oceniano wp³ywu imatynibu na wynik
transplantacji szpiku. Imatynib jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi w³ókniakomiêsakami skóry (ang. DFSP) oraz doros³ych
pacjentów z nawracaj¹cymi i/lub z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
zabiegu chirurgicznego. U doros³ych pacjentów oraz dzieci i m³odzie¿y, skutecznoœæ imatynibu zosta³a oceniona na podstawie wspó³czynnika ogólnej odpowiedzi
hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu prze¿ycia wolnego od progresji choroby w CML, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+
ALL, MDS/MPD, wspó³czynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na
podstawie obiektywnego wspó³czynnika odpowiedzi u doros³ych pacjentów z DFSP.
Doœwiadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z MDS/MPD zwi¹zanymi z
rearan¿acj¹ genu PDGFR jest bardzo ograniczone. Z wyj¹tkiem nowo rozpoznanej
przewlek³ej bia³aczki szpikowej (CML) brak kontrolowanych badañ klinicznych wykazuj¹cych korzyœæ kliniczn¹ lub zwiêkszone prze¿ycie w tych wskazaniach.

Nibix: kaps. twarde 100 mg - 60 szt. u

Rx-z B(1)

Adamed

100% 2222,64
Sorafenib G.L.: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
G.L. Pharma GmbH

Rx-z

100% 2097,90
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Pharmascience International Limited

Sorafenib Pharmascience: tabl. powl. 200 mg
- 112 szt.

Rx-z

100% 3175,20
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu raka
w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których
nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali
Sandoz GmbH
uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.

Sorafenib Sandoz: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

100% 2063,88
B(1)
bezp³.
Sarilumab (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Stada Arzneimittel

Sorafenib Stada: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

100% 3171,80
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Produkt jest
wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym,
u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2
lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Zentiva

Sorafenib Zentiva: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

100% 1587,60
B(1)
bezp³.
100% 3175,20
Rx-z (1)
Suganet: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 6350,40
Rx-z (2)
Suganet: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u

Suganet: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ

Rx-z

eniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym zaawansowanym i/lub z przerzutami (ang. MRCC). Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynSunitinib Accord: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 1832,83 nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych pacjentów,
u
Sandoz GmbH
B(1)
bezp³. u których dosz³o do progresji choroby.
Sunitinib Accord: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 3665,66
100% 1567,76
Rx-z (1)
u
B(1)
bezp³. Sunitinib Stada: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib Accord: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 7331,31
100% 3135,51
Rx-z
Sunitinib
Stada:
kaps.
twarde
25
mg
28
szt.
u
(2)
u
B
bezp³.
B(1)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko100% 4703,27
Rx-z (1)
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program Sunitinib Stada: kaps. twarde 37,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
100% 6271,02
Rx-z (2)
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki Sunitinib Stada: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokar- Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy:
leczenie
nowotworów
podœcieliska
przewodu
pokarmowego
(GIST),
Program
mowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu
leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokom- lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt leczpNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowot- niczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmoworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u do- wego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u osób doros³ych po
ros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Accord Healthcare niepowodzeniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. Rx-z 100% 1644,30 zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
u
B(1)
bezp³. przerzutami (MRCC) u osób doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów
100% 3288,60 neuroendokrynnych trzustki (pNET), nieoperacyjnych lub z przerzutami, u osób doSunitinib Glenmark: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u Rx-z (1)
Stada Arzneimittel
B
bezp³. ros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
100% 6577,20
100% 1710,64
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u Rx-z (2)
Rx-z (1)
B
bezp³. Sunitinib Teva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko100% 3421,28
Rx-z (1)
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program Sunitinib Teva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
100% 6842,56
Rx-z
Sunitinib
Teva:
kaps.
twarde
50
mg
28
szt.
u
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
B(2)
bezp³.
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang. Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekoGIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noprzerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra- wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang. podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST,). Produkt jest
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn- wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
dosz³o do progresji choroby.
Glenmark imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra100% 1828,58 ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
Rx-z
Sunitinib Krka: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. u
MRCC)
u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
B(1)
bezp³.
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn100% 3657,15 nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
Rx-z (1)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. u
Teva B.V.
B
bezp³. dosz³o do progresji choroby.
100% 7314,30
100% 1710,64
Rx-z (2)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. u
Rx-z
Sunitinib
Zentiva:
kaps.
twarde
12,5
mg
28
szt.
u
B
bezp³.
B(1)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko100% 3421,28
Rx-z (1)
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
100% 6842,56
Rx-z (2)
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang. Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy:
leczenie
nowotworów
podœcieliska
przewodu
pokarmowego
(GIST),
Program
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noprzerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra- wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang. podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn- wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
dosz³o do progresji choroby.
Krka imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra100% 1710,98 ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 12,5 mg
Rx-z (1)
- 28 szt. u
B
bezp³. MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn100% 3421,28 nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 25 mg
Rx-z (1)
- 28 szt. u
Zentiva
B
bezp³. dosz³o do progresji choroby.
100% 5131,92
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 37,5 mg
100% 1644,30
Rx-z (1)
Rx-z (1)
- 28 szt. u
B
bezp³. Sunitynib Mylan: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6842,56
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 50 mg
100% 3288,60
Rx-z
Rx-z
Sunitynib
Mylan:
kaps.
twarde
25
mg
28
szt.
u
(2)
- 28 szt. u
B
bezp³.
B(1)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko100% 6577,20
Rx-z
Sunitynib
Mylan:
kaps.
twarde
50
mg
28
szt.
u
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
B(2)
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekopodœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang. wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra- wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang. (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn- przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ranych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u
dosz³o do progresji choroby.
Pharmascience International Limited doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
100% 1710,64 (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u Rx-z B(1)
Mylan Ireland Limited
bezp³. choroby.
100% 3421,28
Rx-z (1)
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
100% 4774,59
B
bezp³. Sutent: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 6842,56
Rx-z
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
100% 9549,18
B(2)
bezp³. Sutent: kaps. twarde 25 mg - 28 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
100% 19098,38
Rx-z
Sutent:
kaps.
twarde
50
mg
28
szt.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noB(2)
bezp³.
wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekoW: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowotworami podœcieliskowymi prze- lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
wodu pokarmowego (ang. GIST) nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami po niepowodz- (2) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
(pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
Gedeon Richter
choroby.

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
(GIST)
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
(pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
choroby.
Pfizer

Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy
100% 633,91
B(1)
bezp³.
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywnoœci
wypieracza, Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy,
Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w mózgowym pora¿eniu dzieciêcym, Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê
przewlek³¹
W: Zaburzenia neurologiczne. Produkt leczniczy jest wskazany do objawowego
leczenia: ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u dzieci z mózgowym
pora¿eniem dzieciêcym, w wieku dwóch lat i starszych jako uzupe³nienie terapii rehabilitacyjnej; ogniskowej spastycznoœci nadgarstka i d³oni u pacjentów doros³ych
po udarze; ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u pacjentów doros³ych po udarze; kurczu powiek (blefarospazm), po³owiczego kurczu twarzy i
zwi¹zane z nim ogniskowe dystonie; idiopatycznego krêczu karku (dystonia szyjna).
Profilaktyki bólów g³owy u pacjentów doros³ych cierpi¹cych na przewlek³¹ migrenê
(bóle g³owy wystêpuj¹ce 15 dni w m-cu lub czêœciej). Zaburzenia czynnoœci pêcherza moczowego: idiopatyczna nadreaktywnoœæ pêcherza moczowego z objawami nietrzymania moczu, parciem nagl¹cym lub czêstomoczem, u pacjentów
doros³ych, z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nadwra¿liwoœci¹ na leki antycholinergiczne; nietrzymanie moczu u pacjentów doros³ych z nadreaktywnoœci¹ miêœnia
wypieracza pêcherza moczowego o pod³o¿u neurogennym po stabilnych urazach
rdzenia krêgowego poni¿ej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. Zaburzenia skóry i jej przydatków: uporczywa, ciê¿ka, pierwotna nadpotliwoœæ pach, przeszkadzaj¹ca w codziennych czynnoœciach i oporna na leczenie
miejscowe. Przejœciowa poprawa wygl¹du nastêpuj¹cych zmarszczek: zmarszczki
pionowe miêdzy brwiami o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy
maks. zmarszczeniu brwi (tzw. zmarszczki g³adzizny czo³a) i/lub; zmarszczki w okolicy bocznego k¹ta oka o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy
pe³nym uœmiechu (zmarszczki typu „kurze ³apki”) i/lub; zmarszczki poziome czo³a o
nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy maks. uniesieniu brwi, u doros³ych osób, gdy ich nasilenie ma psychologiczny wp³yw na pacjenta.
Allergan

Botox: inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j.m.
- 1 fiol. 10 ml

Rx

100% 710,34
B(1)
bezp³.
100% 1183,90
Rx (1)
B
bezp³.
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy, Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze
mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w
mózgowym pora¿eniu dzieciêcym
W: Dynamiczna stopa koñska spowodowana spastycznoœci¹ u chodz¹cych dzieci
od 2 lat i starszych z pora¿eniem mózgowym dzieciêcym; kurczowy krêcz szyi u doros³ych; kurcz powiek u doros³ych; po³owiczy kurcz twarzy u doros³ych; spastycznoœæ ogniskowa koñczyn u doros³ych: spastycznoœæ ogniskowa koñczyn górnych,
spastycznoœæ ogniskowa koñczyn dolnych; nadmierna potliwoœæ pach. Ipsen Poland

Dysport®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 300 j.m. - 1 fiol.
u
Dysport®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 j.m. - 1 fiol.
u

Rx

100% 642,99
B(1)
bezp³.
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy, Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze
mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej
W: Lek jest stosowany u doros³ych do objawowego leczenia: kurczu powiek i po³owiczego kurczu twarzy, dystonii szyjnej z przewag¹ komponenty rotacyjnej (kurczowy
krêcz szyi), spastycznoœci koñczyny górnej i przewlek³ego œlinotoku z powodu zaburzeñ neurologicznych.
Merz Pharmaceuticals

Xeomin: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j. LD50
- 1 fiol. 100 j. (LD50)

Rx

Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka gruczo³u krokowego
100% 3402,00
B(1)
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii
supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
+Pharma Arzneimittel

Abiral: tabl. powl. 500 mg - 60 szt. NOWOŒÆ

Rx

100% 3572,10
B(1)
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u
których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.

Abiraterone Accord: tabl. 500 mg - 60 szt.

Rx

Accord Healthcare

100% 3572,10
B(1)
bezp³.
100% 3572,10
Rx (1)
B
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿-

Abiraterone G.L. Pharma: tabl. powl. 250 mg
- 120 szt.
Abiraterone G.L. Pharma: tabl. powl. 500 mg
- 60 szt. (w blistrze)

Rx

Botox
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W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kastracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u
100% 3572,10 których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
Abiraterone Glenmark: tabl. powl. 500 mg - 60 szt. Rx B(1)
Vipharm
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka Abiraterone Zentiva: tabl. powl. 500 mg
100% 3637,87
Rx (1)
gruczo³u krokowego
- 60 szt. (w blistrze)
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowe- Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w gruczo³u krokowego
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka- W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolostracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokoweczyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemiotera- skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na kapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u stracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii z zastosowaniem docetak- czyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii
selu.
Glenmark supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêp100% 3515,40 uje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
Zentiva
Rx (1)
Abiraterone Krka: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
B
bezp³.
100% 15195,60
Rx-z (1)
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka tErleada: tabl. powl. 60 mg - 120 szt. u
B
bezp³.
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- Apalutamid (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka gruczo³u
nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowe- krokowego
go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w W: Produkt leczniczy jest wskazany: u doros³ych mê¿czyzn w leczeniu opornego na
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT; leczenia opornego na kastr- kastracjê raka gruczo³u krokowego bez przerzutów (ang. non-metastatic castration
acjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿czyzn, resistant prostate cancer, nmCRPC), z du¿ym ryzykiem wyst¹pienia przerzutów; u
bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po niepowodze- doros³ych mê¿czyzn w leczeniu raka gruczo³u krokowego z przerzutami, wra¿liwego
niu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest na hormony (ang. metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC) w skojarjeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których zeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. Androgen Deprivation Therapy, ADT).
Janssen-Cilag International N.V.
choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel. Krka
100% 13875,62
100% 3175,20
Rx-z (1)
tNubeqa: tabl. powl. 300 mg - 112 szt. u
Abiraterone Orion: tabl. powl. 500 mg - 56 szt. NOWOŒÆ Rx B(1)
B
bezp³.
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka Darolutamide (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka gruczo³u
krokowego
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest przeznaczony w po³¹czeniu z prednizonem lub prednizo- W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych mê¿czyzn z opornym na
lonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokow- kastracjê rakiem gruczo³u krokowego bez przerzutów (ang. nmCRPC) z du¿ym ryBayer
ego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w zykiem wyst¹pienia przerzutów.
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka100% 19595,52
Rx-z (1)
stracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- tXofigo: inj. [roztw.] 1000 kBq/ml - 1 fiol. 6 ml
B
bezp³.
czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemiotera- Radium (223Ra) dichloride (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastrapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u cjê raka gruczo³u krokowego
których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel. W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z opornym na
Orion Corporation kastracjê rakiem gruczo³u krokowego z objawowymi przerzutami do koœci bez
Bayer
100% 3515,40 stwierdzonych przerzutów trzewnych.
Abiraterone Pharmascience: tabl. powl. 500 mg
Rx (1)
100% 13961,81
- 60 szt.
B
bezp³.
Rx
tXtandi: kaps. miêkkie 40 mg - 112 szt. u
B(1)
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
gruczo³u krokowego
100% 13961,81
Rx
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- tXtandi: tabl. powl. 40 mg - 112 szt. u
B(1)
bezp³.
nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w Enzalutamide (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka gruczo³u
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka- krokowego
stracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- W: Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu opornego na kastracjê raka gruczoczyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii ³u krokowego z przerzutami u doros³ych mê¿czyzn, u których nie wystêpuj¹ objawy
supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wska- lub wystêpuj¹ ³agodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacj¹ androgenów,
zane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêp- i u których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana; leczeniu opornego
uje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
na kastracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami u doros³ych mê¿czyzn, u któPharmascience International Limited rych podczas lub po zakoñczeniu leczenia docetakselem nast¹pi³a progresja choroAstellas Pharma
100% 3572,10 by.
Rx (1)
Abiraterone Richter: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
100% 10546,20
B
bezp³.
Rx-z (1)
Zytiga: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
B
bezp³.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
gruczo³u krokowego
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- gruczo³u krokowego
nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowe- W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizologo wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w nem do leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokoweskojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka- go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w
stracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT), leczenia opornego na kaczyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym lub niewielkim nasileniu, po stracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemiotera- czyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po
pii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioteraktórych choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel. pii nie jest jeszcze wskazane klinicznie, leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u
Gedeon Richter których choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
Janssen-Cilag
100% 3402,00
Rx
Abiraterone Sandoz: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³. Program lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci
100% 3402,00 ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne
Rx (1)
Abiraterone Sandoz: tabl. powl. 1000 mg - 60 szt.
B
bezp³. i nieokreœlone ch³oniaki T)
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka
tAdcetris: inf. [konc. do przyg. roztw.] 50 mg - 1 fiol. Rx-z 100% 13721,40
gruczo³u krokowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- u
B(1)
bezp³.
nem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w Brentuximab vedotin (1) Program lekowy: leczenie beksarotenem ziarniaka
skojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka- grzybiastego lub zespo³u Sezary’ego, Program lekowy: leczenie opornych i nawrotstracjê raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- owych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreczyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii œlone ch³oniaki T)
supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wska- W: Ch³oniak ziarniczy (ch³oniak Hodgkina). Produkt leczniczy jest wskazany do
zane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêp- stosowania u wczeœniej nieleczonych doros³ych pacjentów z ch³oniakiem ziarniczym (ch³oniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma) CD30+ w IV stadium zaSandoz GmbH
uje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
awansowania choroby w skojarzeniu z doksorubicyn¹, winblastyn¹ i dakarbazyn¹
100% 3515,40 (AVD). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych paRx (1)
Abiraterone STADA: tabl. powl. 500 mg - 60 szt.
cjentów z ch³oniakiem CD30+, u których wystêpuje zwiêkszone ryzyko nawrotu lub
B
bezp³. progresji choroby po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ang.
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka autologous stem cell transplant, ASCT). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
gruczo³u krokowego
doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie ch³oniakiem ziarnicW: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolo- zym CD30+: po ASCT lub; po co najmniej dwóch wczeœniejszych terapiach, w przynem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowra¿liwego raka gruczo³u krokowe- padku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
go wysokiego ryzyka z przerzutami (ang. mHSPC) u doros³ych mê¿czyzn w Uk³adowy ch³oniak anaplastyczny z du¿ych komórek. Produkt leczniczy w skoskojarzeniu z terapi¹ supresji androgenowej (ang. ADT); leczenia opornego na ka- jarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyn¹ i prednizonem (CHP) jest wskazany do
stracjê, raka gruczo³u krokowego z przerzutami (ang. mCRPC) u doros³ych mê¿- stosowania u wczeœniej nieleczonych doros³ych pacjentów z uk³adowym ch³oniakczyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po iem anaplastycznym z du¿ych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoniepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemiotera- ma, sALCL). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z
pii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u nawrotowym lub opornym sALCL. Skórny ch³oniak T-komórkowy. Produkt leczniktórych choroba postêpuje w trakcie lub po chemioterapii zawieraj¹cej docetaksel. czy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze skórnym ch³oniakiem T-koStada Arzneimittel mórkowym CD30+ (ang. cutaneous T-cell lymphoma, CTCL), u których stosowano
Takeda Polska Sp. z o.o.
100% 3515,40 uprzednio co najmniej 1 leczenie systemowe.
Abiraterone Vipharm: tabl. powl. 500 mg
Rx (1)
- 60 szt. (w blistrze)
100% 2683,32
B
bezp³. tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Rx-z (1)
Abiraterone acetate (1) Program lekowy: leczenie opornego na kastracjê raka - 1 fiol. 4 ml u
B
bezp³.
gruczo³u krokowego
czyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii
supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u
których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia
mCRPC u doros³ych mê¿czyzn, u których choroba postêpuje w trakcie lub po cheG.L. Pharma GmbH
mioterapii zawieraj¹cej docetaksel.
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Opdiv

tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u

100% 6708,30
B(1)
bezp³.
Nivolumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba
Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T), Program lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo
zaawansowanej chorobie, Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy:
leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem
jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzutowego) u doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas
prze¿ycia bez progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu
w skojarzeniu z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza. Leczenie uzupe³niaj¹ce czerniaka w monoterapii jest
wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego czerniaka z zajêciem wêz³ów ch³onnych lub
z przerzutami, u doros³ych po ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem i 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii
niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u doros³ych, u których w tkance
nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w genie EGFR lub translokacje w
genie ALK. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo
zaawansowanego lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka p³uca po wczeœniejszej chemioterapii u doros³ych. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej (ang.
MPM). Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej
linii nieoperacyjnego z³oœliwego miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów.
Rak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po wczeœniejszym
leczeniu u doros³ych. Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych
pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Produkt w skojarzeniu z kabozantynibem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang.
cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po
autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ang. ASCT) i leczeniu brentuksymabem z wedotyn¹. P³askonab³onkowy rak g³owy i szyi (ang.
SCCHN). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nawrotowego
lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, który uleg³ progresji podczas lub po zakoñczeniu terapii opartej na pochodnych platyny u doros³ych. Rak
urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnego raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u doros³ych
po niepowodzeniu wczeœniejszej terapii opartej na pochodnych platyny. Leczenie
uzupe³niaj¹ce raka urotelialnego. Produkt w monoterapii jest wskazany do leczenia
uzupe³niaj¹cego raka urotelialnego naciekaj¹cego b³onê miêœniow¹ (ang. MIUC) u
doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%, z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. CRC) z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA (ang. dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang.
MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany w leczeniu
raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na
fluoropirymidynie. P³askonab³onkowy rak prze³yku (ang. OSCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego
raka prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%.
Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka
prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym
nieoperacyjnym,
nawrotowym
lub
z
przerzutami
p³askonab³onkowym rakiem prze³yku po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej
opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka
prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. OC lub GEJC). Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z rakiem prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, z chorob¹
resztkow¹, po wczeœniejszej chemioradioterapii neoadiuwantowej. Gruczolakorak
¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. GEJ) lub prze³yku. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie
i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii HER-2 ujemnego, zaawansowanego lub z przerzutami gruczolakoraka ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego lub prze³yku u doros³ych pacjentów, u których ³¹czny wynik
pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³5.

Rx-z

Bristol Myers Squibb

Program lekowy: leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia
nerwów wzrokowych i rdzenia krêgowego
100% 34587,00
B(1)
bezp³.
Satralizumab (1) Program lekowy: leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia krêgowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii lub w skojarzeniu
z terapi¹ immunosupresyjn¹ (IS) w leczeniu chorób ze spektrum zapalenia nerwów
wzrokowych oraz rdzenia krêgowego (ang. neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD) u pacjentów doros³ych i m³odzie¿y w wieku powy¿ej 12 lat, u których
wystêpuj¹ przeciwcia³a IgG przeciwko akwaporynie-4 ((AQP4-IgG).

tEnspryng: inj. [roztw.] 120 mg - 1 amp.-strzyk.

Rx-z

Roche Registration

Program lekowy: leczenie pacjentów z autosomalnie dominuj¹c¹ postaci¹ zwyrodnienia
100% 2608,20
B(1)
bezp³.
100% 3912,30
Rx-z (1)
tJinarc: tabl. 30 mg; 60 mg - 28 szt. + 28 szt. u
B
bezp³.
100% 5216,40
Rx-z (1)
tJinarc: tabl. 30 mg; 90 mg - 28 szt. + 28 szt. u
B
bezp³.
Tolvaptan (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z autosomalnie dominuj¹c¹
postaci¹ zwyrodnienia
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w celu spowolnienia powstawania torbieli i progresji upoœledzenia czynnoœci nerek w autosomalnie dominuj¹cej
postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ADPKD) u doros³ych pacjentów z
przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) w stadium od 1. do 4. w momencie rozpoczêcia
leczenia, którzy wykazuj¹ szybki postêp choroby. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

tJinarc: tabl. 15 mg; 45 mg - 28 szt. + 28 szt. u

Rx-z

Program lekowy: leczenie pacjentów z chorobami nerek

po³¹czeniu z ograniczonym spo¿yciem bia³ka w po¿ywieniu w iloœci 40 g/dobê lub W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii u doros³ych pamniej (u doros³ych). Stosowany jest zwykle u pacjentów z filtracj¹ k³êbuszkow¹ cjentów z przerzutowym rakiem z komórek Merkla (ang. MCC). Produkt leczniczy
Fresenius Kabi jest wskazany do stosowania w monoterapii jako leczenie podtrzymuj¹ce pierwsze(GFR) mniejsz¹ ni¿ 25 ml/min.
go rzutu u doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym (ang. UC), którzy s¹ bez progresji po zastosowaniu chemioterapii
Program lekowy: leczenie pacjentów z chorob¹ Wilsona
opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy skojarzeniu z aksytynibem jest
100% 13296,15 wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowaRx-z (1)
Cuprior: tabl. powl. 150 mg - 72 szt.
Merck
B
bezp³. nym rakiem nerkowokomórkowym (ang. RCC).
Trientine tetrahydrochloride (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z chorob¹ Wilsona
W: Produkt jest przeznaczony do leczenia choroby Wilsona u osób doros³ych, m³odzie¿y i dzieci w wieku ³5 lat nietoleruj¹cych terapii D-penicylamin¹.
Orphalan

Rx

100% 804,01
B(1)
bezp³.
100% 4020,03
Rx-z (1)
Erbitux®: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
B
bezp³.
Cetuximab (1) Program lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów
g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie,
Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami,
wykazuj¹cym ekspresjê receptora nab³onkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego: w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na irynotekanie, w
leczeniu 1-szego rzutu w skojarzeniu z FOLFOX, w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia chemioterapi¹ opart¹ na oksaliplatynie oraz irynotekanie, i u
których wystêpuje nietolerancja irynotekanu. Szczegó³y, patrz ChPL. Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem p³askonab³onkowym w obrêbie g³owy i szyi w
skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na platynie w chorobie nawracaj¹cej i/lub z przerzutami.

Program lekowy: leczenie pacjentów z idiopatyczn¹ wielooErbitux®: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
gniskow¹ chorob¹ Castlemana
tSylvant: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 mg
- 1 fiol. 8 ml

100% 2604,69
B(1)
bezp³.
tSylvant: inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.] 400 mg Rx-z 100% 10418,78
- 1 fiol. 30 ml
B(1)
bezp³.
Siltuximab (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z idiopatyczn¹ wieloogniskow¹ chorob¹ Castlemana
W: Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wieloogniskow¹ chorob¹ Castleman’a (ang. MCD) niezaka¿onych ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci
(HIV) ani ludzkim wirusem opryszczki-8 (HHV-8).
EUSA Pharma

Rx-z

Program lekowy: leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi uk³adu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków
100% 96390,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
Lutetium (177Lu) oxodotreotide (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi uk³adu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków
W: Produkt leczniczy jest przeznaczony do leczenia nieoperacyjnych lub z przerzutami, postêpuj¹cych, dobrze zró¿nicowanych (G1 i G2) guzów neuroendokrynnych
trzustki i przewodu pokarmowego (ang. gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors, GEP-NETs) z ekspresj¹ receptorów somatostatyny u doros³ych.

Lutathera: inf.[roztw.] 370 MBq/ml - 1 fiol. 20,5 - 25
ml

Advanced Accelerator Application

Program lekowy: leczenie pacjentów z postêpuj¹cym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zró¿nicowanym
(brodawkowatym/pêcherzykowym/oksyfilnym - z komórek
Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym
100% 13905,11
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z postêpuj¹cym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zró¿nicowanym (brodawkowatym/pêcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem
radioaktywnym
W: Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Produkt jest
wskazany w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u
których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub
zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii. Produkt jest wskazany do
leczenia pacjentów z postêpuj¹cym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami,
zró¿nicowanym (brodawkowatym/pêcherzykowym/z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym.
Bayer

Nexavar®: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

Program lekowy: leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
100% 11115,47
B(1)
bezp³.
100% 11115,47
Rx-z (1)
Lynparza: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
B
bezp³.
Olaparib (1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika,
Program lekowy: leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
W: Rak jajnika. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w: leczeniu
podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z zaawansowanym (w stopniu III i IV wg klasyfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajnika o niskim stopniu zró¿nicowania, rakiem
jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej z obecnoœci¹ mutacji BRCA1/2 (dziedzicznej i/lub somatycznej), u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœciow¹) po ukoñczeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na zwi¹zkach platyny;
leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z platynowra¿liwym nawrotowym rakiem jajnika o niskim stopniu zró¿nicowania (ang. high grade), rakiem jajowodu lub
pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœciow¹) na chemioterapiê opart¹ na zwi¹zkach platyny. Produkt w skojarzeniu z bewacyzumabem jest wskazany w: leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych pacjentów z
zaawansowanym (w stopniu III i IV wg klasyfikacji FIGO) nab³onkowym rakiem jajnika o wysokim stopniu z³oœliwoœci (ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym
rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedŸ (ca³kowit¹ lub czêœciow¹) po
ukoñczeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na zwi¹zkach platyny w skojarzeniu z bewacyzumabem i u których nowotwór z³oœliwy charakteryzuje siê zaburzeniami procesu rekombinacji homologicznej (ang. HRD), definiowanymi na
podstawie obecnoœci mutacji BRCA1/2 i/lub niestabilnoœci genomu. Rak piersi. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z
dziedzicznymi mutacjami BRCA1/2, u których wystêpuje HER2-ujemny miejscowo
zaawansowany lub rozsiany rak piersi. Pacjenci powinni wczeœniej otrzymaæ terapiê
antracyklin¹ i taksanem w ramach leczenia (neo)adjuwantowego lub z powodu choroby rozsianej, chyba ¿e pacjenci nie kwalifikowali siê do takich terapii. U pacjentów
z rakiem piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (HR-dodatni) powinna równie¿ wyst¹piæ progresja podczas lub po wczeœniejszej terapii hormonalnej lub nie
mo¿na u tych pacjentów zastosowaæ terapii hormonalnej. Gruczolakorak trzustki.
Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym
doros³ych pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki z obecnoœci¹ dziedzicznych mutacji BRCA1/2, u których nie wyst¹pi³a progresja choroby po leczeniu
zwi¹zkami platyny przez co najmniej 16 tyg. w ramach pierwszej linii chemioterapii.
Rak gruczo³u krokowego. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym, opornym na kastracjê rakiem gruczo³u
krokowego z obecnoœci¹ mutacji BRCA1/2 (dziedzicznych i/lub somatycznych), u
których po wczeœniej zastosowanej terapii z u¿yciem nowego leku o dzia³aniu hormonalnym wyst¹pi³a progresja choroby.
AstraZeneca

Lynparza: tabl. powl. 100 mg - 56 szt. u

Rx-z

100% 178,19 Program lekowy: leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym
B(1)
bezp³.
100% 3882,82
tBavencio®: inf. [konc. do sporz. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z (1)
Amino acids (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z chorobami nerek
- 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
W: Lek jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu nastêpstw nieprawid³owego lub
niewystarczaj¹cego metabolizmu bia³ek u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek, w Avelumab (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym, Program lekowy: leczenie raka z komórek merkla awelumabem

Ketosteril®: tabl. powl. 630 mg - 100 szt.

Program lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie
Rx-z

Merck

tKeytruda: inf. [konc. do sporz. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml u

100% 14786,77
B(1)
bezp³.
Pembrolizumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca,
Program lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu osób doros³ych i m³odzie¿y w w ieku 12 lat i starszej z zaawansowanym (nieoperacyjnym lub z przerzutami) czerniakiem. Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym osób doros³ych i m³odzie¿y w w
ieku 12 lat i starszej z czerniakiem w stopniu zaawansowania IIB, IIC lub III, po
ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób doros³ych, u których odsetek komórek nowotworowych z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej (ang. TPS) wynosi
³50% i nie wystêpuj¹ dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotworowej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapi¹ opart¹
na pochodnych platyny jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu
niep³askonab³onkowego niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób
doros³ych, u których nie wystêpuj¹ dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub rearan¿acja w genie ALK w tkance nowotworowej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z karboplatyn¹ i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskazany do stosowania w
leczeniu pierwszego rzutu p³askonab³onkowego niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u osób doros³ych. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany
do stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej z TPS ³1%, u których zastosowano wczeœniej przynajmniej jeden schemat
chemioterapii. U pacjentów z dodatnim wynikiem mutacji genu EGFR lub ALK w
tkance nowotworowej, przed podaniem produktu leczniczego nale¿y równie¿ zastosowaæ terapiê celowan¹. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang. cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
oraz dzieci i m³odzie¿y w wieku 3 lat i starszych z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (ang. ASCT), lub po co najmniej dwóch
wczeœniejszych terapiach, gdy ASCT nie jest opcj¹ leczenia. Rak urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych, u których
zastosowano wczeœniej chemioterapiê zawieraj¹c¹ pochodne platyny. Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu raka urotelialnego
miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób doros³ych, które nie mog¹
zostaæ zakwalifikowane do chemioterapii zawieraj¹cej cisplatynê i u których ³¹czny
wynik pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi
³10. Rak p³askonab³onkowy g³owy i szyi (ang. HNSCC). Produkt leczniczy w
monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny i 5-fluorouracylu (5-FU) jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nawrotowego raka p³askonab³onkowego g³owy i szyi z przerzutami lub nieoperacyjnego u
osób doros³ych, u których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi
³1. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi nawrotowego lub z przerzutami u osób doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 z TPS ³50% w tkance nowotworowej i progresj¹
nowotworu w trakcie chemioterapii zawieraj¹cej pochodne platyny lub po jej zakoñczeniu. Rak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
aksytynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób doros³ych. Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenwatynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób doros³ych. Produkt leczniczy
w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu adjuwantowym u osób doros³ych z rakiem nerkowokomórkowym ze zwiêkszonym ryzykiem nawrotu po nefrektomii lub po nefrektomii i resekcji zmian przerzutowych (kryteria wyboru, patrz
ChPL.). Nowotwory z niestabilnoœci¹ mik rosatelitarn¹ wysokiego stopnia
(ang. MSI-H) lub z zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeñ DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR). Rak jelita grubego (ang. CRC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania u osób doros³ych z rakiem jelita
grubego z MSI-H lub dMMR w nastêpuj¹cych warunkach: leczenie pierwszego rzutu raka jelita grubego z przerzutami; leczenie nieoperacyjnego lub z przerzutami raka jelita grubego po wczeœniejszym leczeniu skojarzonym opartym na pochodnych
fluoropirymidyny. Nowotwory inne ni¿ rak jelita grubego. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu nastêpuj¹cych nowotworów z MSI-H
lub dMMR u osób doros³ych z: zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium, u których nast¹pi³a progresja choroby podczas lub po wczeœniejszym leczeniu
opartym na pochodnych platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikuj¹ siê
do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii; nieoperacyjnym lub z przerzutami rakiem ¿o³¹dka, jelita cienkiego lub rakiem dróg ¿ó³ciowych u pacjentów, u
których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie leczenia lub po co najmniej jednej stosowanej wczeœniejszej terapii. Rak prze³yku. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na pochodnych platyny i fluoropirymidyny jest wskazany do
stosowania w leczeniu pierwszego rzutu miejscowo zaawansowanego raka prze³yku nieoperacyjnego lub z przerzutami lub HER-2 ujemnego gruczolakoraka po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego u osób doros³ych, u których CPS z ekspresj¹
PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³10. Potrójnie ujemny rak piersi (ang.
TNBC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ jako leczenie neoadjuwantowe, a nastêpnie kontynuowany w monoterapii jako leczenie adjuwantowe po zabiegu chirurgicznym, jest wskazany do stosowania w leczeniu osób doros³ych z
miejscowo zaawansowanym lub we wczesnym stadium potrójnie ujemnym rakiem
piersi, u których ryzyko nawrotu jest wysokie. Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ jest wskazany do stosowania w leczeniu miejscowo nawrotowego potrójnie ujemnego raka piersi nieoperacyjnego lub z przerzutami u osób doros³ych, u

Rx-z

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³10 i które wczeœniej nie otrzymywa³y chemioterapii w zwi¹zku z chorob¹ nowotworow¹ z przerzutami. Rak endometrium (ang. EC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenwatynibem
jest wskazany do stosowania w leczeniu zaawansowanego lub nawrotowego raka
endometrium u osób doros³ych, u których nast¹pi³a progresja choroby podczas lub
po wczeœniejszym leczeniu zawieraj¹cym pochodne platyny w dowolnym zestawieniu i którzy nie kwalifikuj¹ siê do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radioterapii. Rak szyjki macicy. Produkt leczniczy w skojarzeniu z chemioterapi¹ z
bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu, jest wskazany do stosowania w leczeniu
przetrwa³ego, nawrotowego lub z przerzutami raka szyjki macicy u osób doros³ych,
u których CPS z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³1.

aplastyczn¹, Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹, Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów z przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœci¹ immunologiczn¹ (ang. ITP), od 1 roku, którzy wykazuj¹
niedostateczn¹ odpowiedŸ na inne sposoby leczenia (np. terapia kortykosteroidami,
immunoglobulinami). Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów z
przewlek³ym WZW typu C w celu leczenia ma³op³ytkowoœci, gdy stopieñ ma³op³ytkowoœci jest g³ównym czynnikiem uniemo¿liwiaj¹cym rozpoczêcie lub ograniczaj¹cym
mo¿liwoœci kontynuowania optymalnej terapii opartej na interferonie. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nabyt¹ ciê¿k¹ postaci¹ niedokMerck Sharp & Dohme rwistoœci aplastycznej (ang. SAA), u których wyst¹pi³a opornoœæ na wczeœniejsze
100% 2683,32 leczenie immunosupresyjne lub którzy przebyli wczeœniejsze intensywne leczenie i
tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
nie s¹ odpowiednimi kandydatami do transplantacji krwiotwórczych komórek macieRx-z (1)
- 1 fiol. 4 ml u
B
bezp³. rzystych.
Novartis Europharm Limited
100%
6708,30
tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
Rx-z
Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów odpor- 1 fiol. 10 ml u
B(1)
bezp³.
Nivolumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipili- noœci (PNO) u pacjentów doros³ych
mumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
100% 294,84
lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
Rx (1)
B
bezp³.
Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T), Program lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo
100% 589,68
Rx (1)
zaawansowanej chorobie, Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³.
leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
100% 1179,36
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem
Rx
inj.
[roztw.]
200
mg/ml
1
fiol.
20
ml
u
tCuvitru:
jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przeB(1)
bezp³.
rzutowego) u doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas
100% 2358,72
prze¿ycia bez progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u
Rx (1)
w skojarzeniu z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspreB
bezp³.
sj¹ PD-L1 na komórkach guza. Leczenie uzupe³niaj¹ce czerniaka w monoterapii jest
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego czerniaka z zajêciem wêz³ów ch³onnych lub
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
z przerzutami, u doros³ych po ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem i 2 cyklami chemiotera- pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci
pii opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii W: Wskazania do podawania podskórnego (SCIg). Leczenie substytucyjne u doroniedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u doros³ych, u których w tkance s³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (w wieku 0-18 lat) z: zespo³ami pierwotnego niedoboru
nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w genie EGFR lub translokacje w odpornoœci z upoœledzeniem wytwarzania przeciwcia³; hipogammaglobulinemi¹ i
genie ALK. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi u pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfozaawansowanego lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka p³uca po wcze- cytow¹ (ang. CLL), u których profilaktyczne leczenie antybiotykami jest nieskuteczœniejszej chemioterapii u doros³ych. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej (ang. ne lub przeciwwskazane; hipogammaglobulinemi¹ i nawracaj¹cymi zaka¿eniami
MPM). Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej bakteryjnymi u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (ang. MM); hipogammaglobulinelinii nieoperacyjnego z³oœliwego miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. mi¹ u pacjentów w okresie przed przeszczepem i po allogenicznym przeszczepie
Baxalta Poland Sp. z o.o.
Rak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wska- krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT).
zany do leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po wczeœniejszym
leczeniu u doros³ych. Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych
pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Produkt w skojarzeniu z kabozantynibem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang.
cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po
autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ang. ASCT) i leczeniu brentuksymabem z wedotyn¹. P³askonab³onkowy rak g³owy i szyi (ang.
SCCHN). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nawrotowego
lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, który uleg³ progresji podczas lub po zakoñczeniu terapii opartej na pochodnych platyny u doros³ych. Rak
urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnego raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u doros³ych
po niepowodzeniu wczeœniejszej terapii opartej na pochodnych platyny. Leczenie
uzupe³niaj¹ce raka urotelialnego. Produkt w monoterapii jest wskazany do leczenia
uzupe³niaj¹cego raka urotelialnego naciekaj¹cego b³onê miêœniow¹ (ang. MIUC) u
doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%, z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. CRC) z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA (ang. dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang.
MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany w leczeniu
raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na
fluoropirymidynie. P³askonab³onkowy rak prze³yku (ang. OSCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego
raka prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%.
Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka
prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym
nieoperacyjnym,
nawrotowym
lub
z
przerzutami
p³askonab³onkowym rakiem prze³yku po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej
opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka
prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. OC lub GEJC). Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z rakiem prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, z chorob¹
resztkow¹, po wczeœniejszej chemioradioterapii neoadiuwantowej. Gruczolakorak
¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. GEJ) lub prze³yku. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie
i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii HER-2 ujemnego, zaawansowanego lub z przerzutami gruczolakoraka ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego lub prze³yku u doros³ych pacjentów, u których ³¹czny wynik
pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³5.
Bristol Myers Squibb

Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
Nplate®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 125 µg
- 1 fiol. (zestaw)
Nplate®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 250 µg
- 1 fiol. (zestaw)
Nplate®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 µg
- 1 fiol. (zestaw)
Nplate®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 µg
- 1 fiol. (zestaw)

Rx-z

100% 1278,00
B(1)
bezp³.

Rx-z 100%

X

Rx-z 100%

X

Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z 100%
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 400 ml Rx-z 100%

X
X
100% 2540,16
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 200 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1270,08
Rx-z
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
B(1)
bezp³.

Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml
Rx-z 100%
- 1 fiol. 200 ml
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z 100%
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml
Rx-z 100%
- 1 fiol. 100 ml

HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml

100% 3379,14
B(1)
bezp³.
HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 300 ml
100% 6758,27
Rx-z (1)
Revolade: tabl. powl. 50 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Eltrombopag (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na ciê¿k¹ anemiê

Rx-z

X
X

100% 266,49
B(1)
bezp³.
100% 532,98
Rx-z (1)
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
100% 1065,96
Rx-z (1)
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
B
bezp³.
100% 2664,90
Rx-z (2)
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
B
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (2) Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie zastêpcze u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): pierwotnych zespo³ów niedoboru odpornoœci z upoœledzonym wytwarzaniem przeciwcia³. Hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u pacjentów z przewlek³¹
bia³aczk¹ limfocytow¹ (CLL), u których profilaktyka antybiotykowa okaza³a siê nieskuteczna lub jest przeciwwskazana. Hipogamaglobulinemii i i nawracaj¹cych zaka¿eñ u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (MM). Hipogammaglobulinemii u
pacjentów z przed i po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT). Leczenie immunomodulacyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y
(0-18 lat): produkt leczniczy jest wskazany do leczenia pacjentów z przewlek³¹ zapaln¹ demielinizacyjn¹ polineuropati¹ (ang. chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP) jako leczenie podtrzymuj¹ce po stabilizacji za pomoc¹ IVIg.

100% 2555,99
Rx-z (1)
B
bezp³.
Romiplostim (1) Program lekowy: leczenie doros³ych chorych na pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹, Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na
HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœæ immunologiczn¹
W: Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku od pierwszego r¿. z przewlek³¹ pierwotn¹ ma³op³ytkowoœci¹ immunologiczn¹ (idiopatyczn¹), którzy wykazu- HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml
j¹ niedostateczn¹ odpowiedŸ na inne sposoby leczenia (np. terapiê
kortykosteroidami, immunoglobulinami).
Amgen

Revolade: tabl. powl. 25 mg - 28 szt.

X

100% 1701,00
B(1)
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych z zespo³ami pierwotnego niedoboru odpornoœci, takimi jak: wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia, pospolity zmienny niedobór odpornoœci, ciê¿ki z³o¿ony niedobór odpornoœci, niedobory
podklas IgG z nawracaj¹cymi zaka¿eniami. Leczenie substytucyjne u doros³ych ze
szpiczakiem lub przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ z ciê¿k¹ wtórn¹ hipogammaglobulinemi¹ i nawracaj¹cymi zaka¿eniami.
Baxter

HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml

Rx-z

CSL Behring GmbH

Rx-z

100% 1275,75
B(1)
bezp³.
Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 200 ml + zest. do Lz 100% 2551,50
inf.
B(1)
bezp³.
Lz 100%
Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
X
Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml + zest. do Lz 100% 637,88
(1)
inf.
B
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): w zespo³ach pierwotnych niedoborów odpornoœci z upoœledzonym wytwarzaniem przeciwcia³; w hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eniach bakteryjnych u
pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfatyczn¹, u których profilaktyka antybiotykowa
by³a nieskuteczna; w hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eniach bakteryjnych u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na
uodpornienie przeciw pneumokokom; w hipogammaglobulinemii u pacjentów po
przeszczepie allogenicznym macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT); u pacjentów z wrodzonym AIDS z nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi. Leczenie
immunomoduluj¹ce u doros³ych oraz u dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): w pierwotnej
ma³op³ytkowoœci immunologicznej (ITP) u pacjentów z du¿ym ryzykiem krwawienia
lub przed operacj¹ w celu zwiêkszenia liczby p³ytek; w zespole Guillaina-Barre; w
przewlek³ej demielinizacyjnej polineuropatii zapalnej (CIDP); w chorobie Kawasaki.

Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml + zest. do
inf.

Lz

Kedrion

100% 255,15
B(1)
bezp³.
100% 637,88
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml
B
bezp³.
100% 1275,75
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
B
bezp³.
100% 2551,50
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
B
bezp³.
100% 5103,00
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml
B
bezp³.
100% 7654,50
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 300 ml
B
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): zespo³y pierwotnych niedoborów odpornoœci z upoœledzeniem wytwarzania przeciwcia³. Hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów z przewlek³¹
bia³aczk¹ limfocytow¹, u których zawiod³o profilaktyczne leczenie antybiotykami. Hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na profilaktyczn¹ immunizacjê
pneumokokow¹. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych. Wrodzony AIDS i nawracaj¹ce zaka¿enia. Immunomodulacja u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): pierwotna ma³op³ytkowoœæ
immunologiczna (ang. ITP) u pacjentów z du¿ym ryzykiem krwawieñ albo przed zabiegiem chirurgicznym w celu skorygowania liczby p³ytek krwi. Zespó³ Guillain-Barré. Choroba Kawasaki. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa.
Takeda

Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 10 ml

Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (2-18 lat) w: pierwotnych niedoborach odpornoœci (ang. PID), w których wystêpuj¹ zaburzenia wytwarzania przeciwcia³; wtórnych niedoborach odpornoœci (ang. SID) u pacjentów, u
których wystêpuj¹ ciê¿kie lub nawracaj¹ce zaka¿enia, leczenie przeciwdrobnoustrojowe jest nieskuteczne oraz obserwuje siê potwierdzone niepowodzenie wytworzenia swoistych przeciwcia³ (ang. PSAF = niepowodzenie uzyskania co najmniej
dwukrotnego zwiêkszenia miana przeciwcia³ IgG po podaniu szczepionek przeciwko pneumokokom zawieraj¹cych antygeny polisacharydowe i polipeptydowe) albo
miano IgG w surowicy wynosi <4 g/l. Leczenie immunomodulacyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (2-18 lat) w: immunologicznej plamicy ma³op³ytkowej
(ITP) u pacjentów o du¿ym ryzyku krwawienia lub przed zabiegiem operacyjnym,
kiedy niezbêdna jest korekcja liczby p³ytek; zespole Guillain-Barré; chorobie Kawasaki (w po³¹czeniu z kwasem acetylosalicylowym; przewlek³ej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (ang. CIDP); wieloogniskowej neuropatii ruchowej Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
(ang. MMN).
Grifols

tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 5 ml
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Opdiv

Rx

100% 2551,50
B(1)
bezp³.
100% 5103,00
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 637,88
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 10206,00
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 400 ml Rx-z (2)
B
bezp³.
100% 1275,75
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
Immunoglobulin human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów
odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (2) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie zastêpcze u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat) w nastêpuj¹cych
przypadkach: zespo³y pierwotnego niedoboru odpornoœci (PID) z zaburzeniem produkcji przeciwcia³, hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u
pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹, u których profilaktyczna antybiotykoterapia by³a nieskuteczna, hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów ze szpiczakiem mnogim w fazie plateau, którzy nie reaguj¹ na
szczepionkê pneumokokow¹. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po zabiegu
przeszczepienia allogenicznych komórek macierzystych (HSCT). Wrodzony AIDS z
nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi. Immunomodulacja u doros³ych, dzieci i
m³odzie¿y (0-18 lat) w nastêpuj¹cych przypadkach: pierwotna ma³op³ytkowoœæ immunologiczna (ITP) u pacjentów ze zwiêkszonym ryzykiem krwawienia lub przed
zabiegiem chirurgicznym w celu zwiêkszenia liczby p³ytek krwi, zespó³ Guillaina-Barrégo, choroba Kawasaki.
CSL Behring GmbH

Rx-z

100% 3402,00
B(1)
bezp³. Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów odpor100% 6804,00 noœci u dzieci
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 294,84
Rx (1)
100%
850,50 tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³.
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 589,68
Rx
tCuvitru:
inj.
[roztw.]
200
mg/ml
1
fiol.
10
ml
u
100% 10206,00
B(1)
bezp³.
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1179,36

Rx-z

tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u

Rx

B(1)

bezp³.
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Cuvit

100% 2358,72
B(1)
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci
W: Wskazania do podawania podskórnego (SCIg). Leczenie substytucyjne u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (w wieku 0-18 lat) z: zespo³ami pierwotnego niedoboru
odpornoœci z upoœledzeniem wytwarzania przeciwcia³; hipogammaglobulinemi¹ i
nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi u pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (ang. CLL), u których profilaktyczne leczenie antybiotykami jest nieskuteczne lub przeciwwskazane; hipogammaglobulinemi¹ i nawracaj¹cymi zaka¿eniami
bakteryjnymi u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (ang. MM); hipogammaglobulinemi¹ u pacjentów w okresie przed przeszczepem i po allogenicznym przeszczepie
Baxalta Poland Sp. z o.o.
krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT).

tCuvitru: inj. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 40 ml u

Rx

Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z 100%
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 400 ml Rx-z 100%

X
X
100% 2540,16
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 200 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1270,08
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml Rx-z (1)
B
bezp³.

Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml
Rx-z 100%
- 1 fiol. 200 ml
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z 100%
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml
Rx-z 100%
- 1 fiol. 100 ml

X
X
X

pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfatyczn¹, u których profilaktyka antybiotykowa
by³a nieskuteczna; w hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eniach bakteryjnych u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na
uodpornienie przeciw pneumokokom; w hipogammaglobulinemii u pacjentów po
przeszczepie allogenicznym macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT); u pacjentów z wrodzonym AIDS z nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi. Leczenie
immunomoduluj¹ce u doros³ych oraz u dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): w pierwotnej
ma³op³ytkowoœci immunologicznej (ITP) u pacjentów z du¿ym ryzykiem krwawienia
lub przed operacj¹ w celu zwiêkszenia liczby p³ytek; w zespole Guillaina-Barre; w
przewlek³ej demielinizacyjnej polineuropatii zapalnej (CIDP); w chorobie Kawasaki.
Kedrion

100% 255,15
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
100% 637,88
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml
B
bezp³.
100% 1275,75
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
B
bezp³.
100% 2551,50
Rx
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
B(1)
bezp³.
100% 5103,00
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml
B
bezp³.
100% 7654,50
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 300 ml
B
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): zespo³y pierwotnych niedoborów odpornoœci z upoœledzeniem wytwarzania przeciwcia³. Hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów z przewlek³¹
bia³aczk¹ limfocytow¹, u których zawiod³o profilaktyczne leczenie antybiotykami. Hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na profilaktyczn¹ immunizacjê
pneumokokow¹. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych. Wrodzony AIDS i nawracaj¹ce zaka¿enia. Immunomodulacja u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): pierwotna ma³op³ytkowoœæ
immunologiczna (ang. ITP) u pacjentów z du¿ym ryzykiem krwawieñ albo przed zabiegiem chirurgicznym w celu skorygowania liczby p³ytek krwi. Zespó³ Guillain-Barré. Choroba Kawasaki. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa.
Takeda

Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (2-18 lat) w: pierwotnych niedoborach odpornoœci (ang. PID), w których wystêpuj¹ zaburzenia wytwarzania przeciwcia³; wtórnych niedoborach odpornoœci (ang. SID) u pacjentów, u
których wystêpuj¹ ciê¿kie lub nawracaj¹ce zaka¿enia, leczenie przeciwdrobnoustrojowe jest nieskuteczne oraz obserwuje siê potwierdzone niepowodzenie wytworzenia swoistych przeciwcia³ (ang. PSAF = niepowodzenie uzyskania co najmniej
dwukrotnego zwiêkszenia miana przeciwcia³ IgG po podaniu szczepionek przeciwko pneumokokom zawieraj¹cych antygeny polisacharydowe i polipeptydowe) albo
miano IgG w surowicy wynosi <4 g/l. Leczenie immunomodulacyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (2-18 lat) w: immunologicznej plamicy ma³op³ytkowej
(ITP) u pacjentów o du¿ym ryzyku krwawienia lub przed zabiegiem operacyjnym,
100% 2551,50
kiedy niezbêdna jest korekcja liczby p³ytek; zespole Guillain-Barré; chorobie Kawasaki (w po³¹czeniu z kwasem acetylosalicylowym; przewlek³ej zapalnej poliradikulo- Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml Rx-z B(1)
bezp³.
neuropatii demielinizacyjnej (ang. CIDP); wieloogniskowej neuropatii ruchowej
Grifols Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml Rx-z 100% 5103,00
(ang. MMN).
(1)
B
bezp³.
100% 266,49
Rx-z (1)
100% 637,88
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 5 ml
B
bezp³. Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 532,98
Rx-z (1)
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
100% 10206,00
B
bezp³. Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 400 ml Rx-z (2)
B
bezp³.
100% 1065,96
Rx-z (1)
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
100% 1275,75
B
bezp³. Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2664,90
Rx-z (2)
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
Immunoglobulin human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów
B
bezp³. odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie pierwotnych
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunniedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie oglobulin w chorobach neurologicznych (2) Program lekowy: leczenie pierwotnych
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetocze- niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
niami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (2) Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
pierwotnych niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program leko- W: Leczenie zastêpcze u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat) w nastêpuj¹cych
wy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
przypadkach: zespo³y pierwotnego niedoboru odpornoœci (PID) z zaburzeniem proW: Leczenie zastêpcze u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): pierwotnych ze- dukcji przeciwcia³, hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u
spo³ów niedoboru odpornoœci z upoœledzonym wytwarzaniem przeciwcia³. Hipog- pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹, u których profilaktyczna antybiotykoammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u pacjentów z przewlek³¹ terapia by³a nieskuteczna, hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia baktebia³aczk¹ limfocytow¹ (CLL), u których profilaktyka antybiotykowa okaza³a siê nie- ryjne u pacjentów ze szpiczakiem mnogim w fazie plateau, którzy nie reaguj¹ na
skuteczna lub jest przeciwwskazana. Hipogamaglobulinemii i i nawracaj¹cych zaka- szczepionkê pneumokokow¹. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po zabiegu
¿eñ u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (MM). Hipogammaglobulinemii u przeszczepienia allogenicznych komórek macierzystych (HSCT). Wrodzony AIDS z
pacjentów z przed i po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macie- nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi. Immunomodulacja u doros³ych, dzieci i
rzystych (HSCT). Leczenie immunomodulacyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y m³odzie¿y (0-18 lat) w nastêpuj¹cych przypadkach: pierwotna ma³op³ytkowoœæ im(0-18 lat): produkt leczniczy jest wskazany do leczenia pacjentów z przewlek³¹ za- munologiczna (ITP) u pacjentów ze zwiêkszonym ryzykiem krwawienia lub przed
paln¹ demielinizacyjn¹ polineuropati¹ (ang. chronic inflammatory demyelinating po- zabiegiem chirurgicznym w celu zwiêkszenia liczby p³ytek krwi, zespó³ Guillaina-Balyneuropathy, CIDP) jako leczenie podtrzymuj¹ce po stabilizacji za pomoc¹ IVIg. rrégo, choroba Kawasaki.
CSL Behring GmbH
CSL Behring GmbH

100% 3402,00
B(1)
bezp³.
100% 6804,00
Rx-z (1)
HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml
B
bezp³.
100% 850,50
Rx-z (1)
HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml
B
bezp³.
100% 10206,00
Rx-z (1)
HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 300 ml
B
bezp³.
100% 1701,00
Rx-z (1)
HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
B
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych z zespo³ami pierwotnego niedoboru odpornoœci, takimi jak: wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia, pospolity zmienny niedobór odpornoœci, ciê¿ki z³o¿ony niedobór odpornoœci, niedobory
podklas IgG z nawracaj¹cymi zaka¿eniami. Leczenie substytucyjne u doros³ych ze
szpiczakiem lub przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ z ciê¿k¹ wtórn¹ hipogammaglobulinemi¹ i nawracaj¹cymi zaka¿eniami.
Baxter

HyQvia: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml

Rx-z

Program lekowy: leczenie przedwczesnego dojrzewania
p³ciowego u dzieci

100% 282,37
bezp³.
R(2) 128,40
Triptorelin (1) Program lekowy: leczenie przedwczesnego dojrzewania p³ciowego
u dzieci (2) Rak prostaty WP: Obni¿enie popêdu u osób z rozpoznaniem zaburzeñ
preferencji seksualnych w przypadku braku skutecznoœci lub przeciwwskazañ do
stosowania cyproteronu
W: Leczenie raka gruczo³u krokowego kiedy wymagane jest obni¿enie stê¿enia testosteronu do stê¿enia charakterystycznego dla braku czynnoœci gruczo³ów p³ciowych (stê¿enia kastracyjnego). Korzystny efekt leczenia jest bardziej wyraŸniejszy i
czêstszy, jeœli pacjent nie otrzyma³ wczeœniej ¿adnego innego leczenia hormonalnego. Rak sutka u kobiet przed menopauz¹ i po menopauzie, gdy wskazane jest leczenie hormonalne. Przedwczesne dojrzewanie p³ciowe (przed 8 r¿. u dziewcz¹t i przed
10 r¿. u ch³opców). Endometrioza narz¹dów p³ciowych i zewnêtrzna (stadium I- IV).
Leczenie nie powinno byæ prowadzone d³u¿ej ni¿ przez 6 m-cy. Nie zaleca siê rozpoczynania 2-ego cyklu leczenia tryptorelin¹ lub innym analogiem GnRH. Leczenie
w³ókniakomiêœniaków macicy w zakresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego
lub u pacjentek, których nie zakwalifikowano do zabiegu chirurgicznego. Niep³odnoœæ u kobiet. Leczenie uzupe³niaj¹ce w po³¹czeniu z podawaniem gonadotropin
(hMG, FSH, hCG) w celu wywo³ania jajeczkowania, w przygotowaniu do zap³odnieIg Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml + zest. do Lz 100% 1275,75 nia zewn¹trzustrojowego i przeniesienia zarodka do macicy.
Ipsen Poland
inf.
B(1)
bezp³.
100%
2551,50
Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 200 ml + zest. do Lz
inf.
B(1)
bezp³.
Lz 100%
Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
X Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin
Ig Vena: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml + zest. do Lz 100% 637,88 w chorobach neurologicznych
(1)
inf.
B
bezp³.
X
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z 100%
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
X
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 400 ml Rx-z 100%
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetocze100% 2540,16
Rx-z
Flebogamma
DIF:
inf.
[roztw.]
50
mg/ml
1
fiol.
200
ml
niami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
B(1)
bezp³.
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): w zespo100% 1270,08
³ach pierwotnych niedoborów odpornoœci z upoœledzonym wytwarzaniem przeciwcRx-z
ia³; w hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eniach bakteryjnych u Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
B(1)
bezp³.

Diphereline® SR 3,75: inj. dom. [liof. do przyg. zaw. o
przed³. uwaln.] 3,75 mg - 1 zest.

Rx B(1)

Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml
Rx-z 100%
- 1 fiol. 200 ml
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z 100%
Flebogamma DIF: inf. [roztw.] 100 mg/ml
Rx-z 100%
- 1 fiol. 100 ml

X
X
X

Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (2-18 lat) w: pierwotnych niedoborach odpornoœci (ang. PID), w których wystêpuj¹ zaburzenia wytwarzania przeciwcia³; wtórnych niedoborach odpornoœci (ang. SID) u pacjentów, u
których wystêpuj¹ ciê¿kie lub nawracaj¹ce zaka¿enia, leczenie przeciwdrobnoustrojowe jest nieskuteczne oraz obserwuje siê potwierdzone niepowodzenie wytworzenia swoistych przeciwcia³ (ang. PSAF = niepowodzenie uzyskania co najmniej
dwukrotnego zwiêkszenia miana przeciwcia³ IgG po podaniu szczepionek przeciwko pneumokokom zawieraj¹cych antygeny polisacharydowe i polipeptydowe) albo
miano IgG w surowicy wynosi <4 g/l. Leczenie immunomodulacyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (2-18 lat) w: immunologicznej plamicy ma³op³ytkowej
(ITP) u pacjentów o du¿ym ryzyku krwawienia lub przed zabiegiem operacyjnym,
kiedy niezbêdna jest korekcja liczby p³ytek; zespole Guillain-Barré; chorobie Kawasaki (w po³¹czeniu z kwasem acetylosalicylowym; przewlek³ej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (ang. CIDP); wieloogniskowej neuropatii ruchowej
(ang. MMN).
Grifols
100% 266,49
B(1)
bezp³.
100% 532,98
Rx-z (1)
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
100% 1065,96
Rx-z (1)
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
B
bezp³.
100% 2664,90
Rx-z
tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (2) Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie zastêpcze u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): pierwotnych zespo³ów niedoboru odpornoœci z upoœledzonym wytwarzaniem przeciwcia³. Hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eñ bakteryjnych u pacjentów z przewlek³¹
bia³aczk¹ limfocytow¹ (CLL), u których profilaktyka antybiotykowa okaza³a siê nieskuteczna lub jest przeciwwskazana. Hipogamaglobulinemii i i nawracaj¹cych zaka¿eñ u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (MM). Hipogammaglobulinemii u
pacjentów z przed i po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT). Leczenie immunomodulacyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y
(0-18 lat): produkt leczniczy jest wskazany do leczenia pacjentów z przewlek³¹ zapaln¹ demielinizacyjn¹ polineuropati¹ (ang. chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP) jako leczenie podtrzymuj¹ce po stabilizacji za pomoc¹ IVIg.

tHizentra: inf. [roztw.] 200 mg/ml - 1 fiol. 5 ml

Rx-z

CSL Behring GmbH

100% 1275,75
B(1)
bezp³.
inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 200 ml + zest. do Lz 100% 2551,50
B(1)
bezp³.
Lz 100%
inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 20 ml
X
inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 50 ml + zest. do Lz 100% 637,88
B(1)
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): w zespo³ach pierwotnych niedoborów odpornoœci z upoœledzonym wytwarzaniem przeciwcia³; w hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eniach bakteryjnych u
pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfatyczn¹, u których profilaktyka antybiotykowa
by³a nieskuteczna; w hipogammaglobulinemii i nawracaj¹cych zaka¿eniach bakteryjnych u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na
uodpornienie przeciw pneumokokom; w hipogammaglobulinemii u pacjentów po
przeszczepie allogenicznym macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT); u pacjentów z wrodzonym AIDS z nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi. Leczenie
immunomoduluj¹ce u doros³ych oraz u dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): w pierwotnej
ma³op³ytkowoœci immunologicznej (ITP) u pacjentów z du¿ym ryzykiem krwawienia
lub przed operacj¹ w celu zwiêkszenia liczby p³ytek; w zespole Guillaina-Barre; w
przewlek³ej demielinizacyjnej polineuropatii zapalnej (CIDP); w chorobie Kawasaki.

Ig Vena:
inf.
Ig Vena:
inf.
Ig Vena:
Ig Vena:
inf.

inf. [roztw.] 50 mg/ml - 1 fiol. 100 ml + zest. do

Lz

Kedrion

100% 255,15
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
100% 637,88
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml
B
bezp³.
100% 1275,75
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml
B
bezp³.
100% 2551,50
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
B
bezp³.
100% 5103,00
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml
B
bezp³.
100% 7654,50
Rx (1)
Kiovig: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 300 ml
B
bezp³.
Immunoglobulin normal human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
pierwotnych niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie substytucyjne u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): zespo³y pierwotnych niedoborów odpornoœci z upoœledzeniem wytwarzania przeciwcia³. Hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów z przewlek³¹
bia³aczk¹ limfocytow¹, u których zawiod³o profilaktyczne leczenie antybiotykami. Hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na profilaktyczn¹ immunizacjê
pneumokokow¹. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych. Wrodzony AIDS i nawracaj¹ce zaka¿enia. Immunomodulacja u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat): pierwotna ma³op³ytkowoœæ
immunologiczna (ang. ITP) u pacjentów z du¿ym ryzykiem krwawieñ albo przed zabiegiem chirurgicznym w celu skorygowania liczby p³ytek krwi. Zespó³ Guillain-Barré. Choroba Kawasaki. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa.
Takeda

Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 100 ml

Rx-z

100%
B(1)

2551,50
bezp³.

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
100% 5103,00
B(1)
bezp³.
100% 637,88
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 25 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 10206,00
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 400 ml Rx-z (2)
B
bezp³.
100% 1275,75
Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 50 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
Immunoglobulin human (1) Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów
odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci u dzieci, Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (2) Program lekowy: leczenie pierwotnych
niedoborów odpornoœci (PNO) u pacjentów doros³ych, Program lekowy: leczenie
przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
W: Leczenie zastêpcze u doros³ych, dzieci i m³odzie¿y (0-18 lat) w nastêpuj¹cych
przypadkach: zespo³y pierwotnego niedoboru odpornoœci (PID) z zaburzeniem produkcji przeciwcia³, hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u
pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹, u których profilaktyczna antybiotykoterapia by³a nieskuteczna, hipogammaglobulinemia i nawracaj¹ce zaka¿enia bakteryjne u pacjentów ze szpiczakiem mnogim w fazie plateau, którzy nie reaguj¹ na
szczepionkê pneumokokow¹. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po zabiegu
przeszczepienia allogenicznych komórek macierzystych (HSCT). Wrodzony AIDS z
nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi. Immunomodulacja u doros³ych, dzieci i
m³odzie¿y (0-18 lat) w nastêpuj¹cych przypadkach: pierwotna ma³op³ytkowoœæ immunologiczna (ITP) u pacjentów ze zwiêkszonym ryzykiem krwawienia lub przed
zabiegiem chirurgicznym w celu zwiêkszenia liczby p³ytek krwi, zespó³ Guillaina-BaCSL Behring GmbH
rrégo, choroba Kawasaki.

Privigen: inf. do¿. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 200 ml

Rx-z

Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B
100% 226,75
B(1)
bezp³.
100% 453,48
Rx-z (2)
Entecavir Accord: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
WZW typu B
W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i
stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT oraz
histologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê na
danych z badañ klinicznych u nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów nukleozydów
pacjentów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia
w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów. Produkt leczniczy jest tak¿e
wskazany w leczeniu przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 do <18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacj¹ wirusa oraz trwale
podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o
rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y.
Accord Healthcare

Entecavir Accord: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u

Rx-z

100% 91,29
B(1)
bezp³.
100% 182,57
Rx-z (2)
Entecavir Aurovitas: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
WZW typu B
W: Doroœli. Leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u
osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹
wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT i histologicznie potwierdzonym
czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹
w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej
czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê na danych z badañ klinicznych u pacjentów nie otrzymuj¹cych uprzednio analogów nukleozydów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku
pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie
przynios³o efektów, szczegó³y patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie przewlek³ego
zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku 2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹
replikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie
w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y
patrz ChPL.
Aurovitas

Entecavir Aurovitas: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u

Rx-z

Entecavir Zentiva: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u

Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
WZW typu B
W: Doroœli. Leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u
osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹
wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ aminotransferazy alaninowej (AlAT) i histologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej
czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê
na danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów
nukleozydów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia
w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów, patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿.
Leczenie przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 do <18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹
aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, patrz ChPL.
Zentiva
100% 379,89
B(1)
bezp³.
100% 759,78
Rx-z (2)
Entekavir Adamed: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
WZW typu B
W: Doroœli. Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego
zapalenia w¹troby typu B (HBV) u osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ aminotransferazy alaninowej (AlAT) i histologicznie potwierdzonym czynnym stanem
zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno
w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê na danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów nukleozydów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub
ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów, szczegó³y patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie przewlek³ego zaka¿enia
HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku
2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacj¹
wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W
zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y patrz ChPL.

Entekavir Adamed: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u

Rx-z

Adamed

Pegasys: inj. [roztw.] 0,135 mg/0,5 ml - 1 zest.
Pegasys: inj. [roztw.] 0,18 mg/0,5 ml - 1 zest.

Rx-z 100%
Rx-z 100%

X
X
100% 365,74
Pegasys: inj. [roztw.] 90 µg/0,5 ml
(1)
Rx-z B
bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (+ ig³a)
B(2)
bezp³.
100% 561,53
Pegasys: inj. [roztw.] 135 µg/0,5 ml
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(2)
bezp³.
100% 743,39
Pegasys: inj. [roztw.] 180 µg/0,5 ml
(1)
Rx-z B
bezp³.
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(2)
bezp³.
Peginterferon alfa-2a (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B
(2) Chemioterapia ICD-10: C.79.a.; C.79.b.
W: Przewlek³e WZW typu B. Produkt jest wskazany w leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (pwzw B) z obecnoœci¹ antygenu otoczki wirusa
zapalenia w¹troby typu B (ang. HBeAg) i bez, u doros³ych pacjentów ze skompensowan¹ chorob¹ w¹troby, z oznakami replikacji wirusowej i z podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT lub z potwierdzonym histologicznie zapaleniem i/lub w³óknieniem w¹troby.
Produkt jest wskazany w leczeniu pwzw B z obecnoœci¹ antygenu otoczki wirusa zapalenia w¹troby typu B (HBe-Ag) u dzieci i m³odzie¿y w wieku 3 lata i starszych, bez
marskoœci w¹troby, z dowodami replikacji wirusowej oraz utrzymuj¹cym siê zwiêkszeniem aktywnoœci AlAT w surowicy. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u
dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y patrz ChPL. Przewlek³e WZW typu C. Produkt jest
wskazany w po³¹czeniu z innymi produktami leczniczymi w leczeniu przewlek³ego
wirusowego zapalenia w¹troby typu C (pwzw C) u pacjentów z wyrównan¹ chorob¹
w¹troby. Dane dotycz¹ce skutecznoœci leczenia WZW typu C dla ró¿nych genotypów HCV, szczegó³y patrz ChPL. Produkt w skojarzeniu z rybawiryn¹ wskazany jest
w leczeniu dzieci w wieku 5 lat i starszych oraz m³odzie¿y, chorych na pwzw C, wczeœniej nieleczonych i ze stwierdzonym HCV RNA. Podejmuj¹c decyzjê o wdro¿eniu
leczenia skojarzonego u dzieci, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e leczenie to mo¿e powodowaæ zahamowanie wzrostu. Nie ma pewnoœci, czy jest to proces odwracalny. Decyzjê o rozpoczêciu leczenia nale¿y podejmowaæ w ka¿dym przypadku
indywidualnie.
Roche

100% 340,20
B(1)
bezp³.
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych
HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas
nieleczonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000
kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl
dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3
produkty lecznicze). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami
przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci
wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby
typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹
opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu
100% 91,85
B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami
Rx-z (1)
B
bezp³. aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszo100% 183,71 n¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub
zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Accord Healthcare
Rx-z (2)
B
bezp³.

100% 430,92
bezp³.
100% 861,84
Entecavir Polpharma: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
WZW typu B
W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u pacjentów doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby,
stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT i histologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej
czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê
na danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów
nukleozydów, z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia
w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów, patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿.
Leczenie przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku 2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ
AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan
zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, patrz ChPL.
Polpharma

Entecavir Polpharma: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u Rx-z B(1)

Entecavir Zentiva: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u

Privi

Tenofovir disoproxil Accord: tabl. powl. 245 mg
- 30 szt. u

Rx-z

35

Tenofovir disoproxil Aurovitas: tabl. powl. 245 mg Rx-z 100% 187,11
- 30 szt. u
B(1)
bezp³.
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy 245 mg tabl. powl. w skojarzeniu z innymi
przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest w leczeniu doros³ych z zaka¿eniem HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em
pacjentów dotychczas nieleczonych, obejmuj¹cego pacjentów z wysokim mianem
wirusa (>100 000 kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej
etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej trzy leki). Produkt leczniczy 245 mg tabl. powl. wskazany jest
jednie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1 m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego
rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem leczniczym pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê indywidualne badania opornoœci wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby typu B. Produkt leczniczy 245 mg
tabl. powl. jest wskazany do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby
typu B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ aminotransferazy alaninowej (AlAT)
w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu
histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹ opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt leczniczy 245 mg tabl. powl. jest wskazany do leczenia przewlek³ego wirusowego
zapalenia w¹troby typu B u m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem
czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym. Aurovitas
100% 515,97
B(1)
bezp³.
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych HIV-1. U
osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksylu w zaka¿eniu
HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas nieleczonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000 kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii
przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10
000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksylu dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej trzy leki). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu
tenofowirem dizoproksylu pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia
w¹troby typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u
osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego
stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹ opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego
WZW typu B u m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami aktywnej choroby immunologicznej, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa,
trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Mylan

Tenofovir disoproxil Mylan: tabl. powl. 245 mg
- 30 szt. u

Rx-z

100% 289,17
B(1)
bezp³.
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych
HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas
nieleczonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000
kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl
dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3
produkty lecznicze). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami
przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci
wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby
typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹
opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu
B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami
aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub
zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Zentiva

Tenofovir disoproxil Zentiva: tabl. powl. 245 mg
- 30 szt. u

Rx-z

100% 340,20
bezp³.
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych
HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas
nieleczonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000
kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl
dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3
produkty lecznicze). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami
przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci

Tenofovir Polpharma: tabl. powl. 245 mg - 30 szt. u Rx-z B(1)
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Zeffi

wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby
typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹
opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu
B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami
aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub
zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Polpharma

wlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (PBL), u których z powodu chorób wspó³istniej¹cych
nie nale¿y stosowaæ leczenia opartego na pe³nej dawce fludarabiny. Ch³oniak grudkowy (ang. FL). Produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z chemioterapi¹, a nastêpnie w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym u pacjentów, u których wyst¹pi³a
odpowiedŸ na leczenie, jest wskazany do stosowania u wczeœniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym ch³oniakiem grudkowym. Produkt leczniczy podawany
w skojarzeniu z bendamustyn¹, a nastêpnie w monoterapii w leczeniu podtrzymuj¹cym jest wskazany w leczeniu pacjentów z ch³oniakiem grudkowym (FL), u których
nie wyst¹pi³a odpowiedŸ na leczenie lub u których podczas leczenia lub maks. do 6
m-cy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawieraj¹cym rytuksymab, wyRoche Registration
st¹pi³a progresja choroby.

Zeffix®: roztw. doust. 5 mg/ml - 1 but. 240 ml

Rx 100% 279,42

Zeffix®: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.

Rx

100% 11453,40
Imbruvica: tabl. powl. 140 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ Rx-z B(1)
bezp³.
100% 22906,80
Imbruvica: tabl. powl. 280 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 34360,20
Imbruvica: tabl. powl. 420 mg - 30 szt. u NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
Ibrutinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów
z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza (ang.
MCL). Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z rytuksymabem lub obinutuzumabem, lub wenetoklaksem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z
wczeœniej nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (ang. CLL). Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyn¹ i rytuksymabem (BR) jest
wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z CLL, którzy otrzymali co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z makroglobulinemi¹ Waldenströma (WM), którzy otrzymali
co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê lub pacjentów leczonych po raz pierwszy, u
których nie jest odpowiednie zastosowanie chemioimmunoterapii. Produkt leczniczy
w skojarzeniu z rytuksymabem jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z
WM.
Janssen-Cilag International N.V.

100% 112,88
B(1)
bezp³.
Lamivudine (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B
W: Leczenie doros³ych pacjentów z wyrównanym, przewlek³ym zapaleniem w¹troby
typu B. Zapalenie w¹troby typu B powinno byæ udokumentowane dowodami replikacji wirusa i obrazem histologicznym aktywnego zapalenia w¹troby i/lub zw³óknienia.
Preparat jest wskazany równie¿ u doros³ych pacjentów z niewyrównanym zapaleniem w¹troby typu B.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu C terapi¹ bezinterferonow¹
100% 39916,80
B(1)
bezp³.
Sofosbuvir + Velpatasvir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu
C terapi¹ bezinterferonow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (pWZW C) u doros³ych.
Gilead Sciences Poland

tEpclusa: tabl. powl. 400 mg+ 100 mg - 28 szt.

Rx-z

100% 58966,87
B(1)
bezp³.
Ledipasvir + Sofosbuvir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu
C terapi¹ bezinterferonow¹
W: Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu C (pWZW C) u doros³ych. Swoista dla genotypu aktywnoœæ przeciwko wirusowi zapalenia w¹troby typu
C (HCV).
Gilead Sciences Poland

tHarvoni: tabl. powl. 90 mg+ 400 mg - 28 szt.

Rx-z

100% 51301,07
B(1)
bezp³.
Pibrentasvir + Glecaprevir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu C terapi¹ bezinterferonow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu przewlek³ego zaka¿enia wirusem
zapalenia w¹troby typu C (HCV) u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat.

tMaviret: tabl. powl. 100 mg+ 40 mg - 84 szt.

Rx-z

tVosevi: tabl. powl. 400 mg+ 100 mg+ 100 mg
- 28 szt.

Rx-z

AbbVie Polska

100% 24494,40
B(1)
bezp³.
Ibrutinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów
z nawracaj¹cym lub opornym na leczenie ch³oniakiem z komórek p³aszcza (ang.
MCL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z wczeœniej nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (ang. CLL). Produkt
leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyn¹ i rytuksymabem (BR)
jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z CLL, którzy otrzymali co najmniej
jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z makroglobulinemi¹ Waldenströma (WM), którzy
otrzymali co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê, lub pacjentów leczonych po raz
pierwszy, u których nie jest odpowiednie zastosowanie chemioimmunoterapii.

Imbruvica: kaps. twarde 140 mg - 90 szt. u

100% 55566,00
B(1)
bezp³. tVenclyxto: tabl. powl. 10 mg - 10 szt.
Sofosbuvir + Voxilaprevir + Velpatasvir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu C terapi¹ bezinterferonow¹
tVenclyxto: tabl. powl. 10 mg - 14 szt.
W: Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby
typu C (pWZW C) u doros³ych.
Gilead Sciences Ireland tVenclyxto: tabl. powl. 50 mg - 5 szt.
100% 45246,60
Rx-z (1)
tVenclyxto: tabl. powl. 50 mg - 7 szt.
tZepatier: tabl. powl. 50 mg+ 100 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Elbasvir + Grazoprevir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu C
tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 7 szt.
terapi¹ bezinterferonow¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (przewlek³ego WZW C) u doros³ych. Swoista genotypowo aktywnoœæ wirusa zapalenia w¹troby typu C (ang. HCV, hepatitis C virus). tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 14 szt.
Merck Sharp & Dohme

Program lekowy: leczenie przewlek³ego zakrzepowo-zatorowego nadciœnienia p³ucnego (CTEPH)
100% 5702,89
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 0,5 mg - 42 szt. u
B
bezp³.
100% 5702,89
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 1 mg - 42 szt. u
B
bezp³.
100% 5702,89
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 1,5 mg - 42 szt. u
B
bezp³.
100% 5702,89
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 2 mg - 42 szt. u
B
bezp³.
100% 5702,89
Rx-z
tAdempas: tabl. powl. 2,5 mg - 42 szt. u
B(1)
bezp³.
Riociguat (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego zakrzepowo-zatorowego
nadciœnienia p³ucnego (CTEPH), Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia
p³ucnego (TNP)
W: Przewlek³e zakrzepowo-zatorowe nadciœnienie p³ucne (ang. CTEPH Chronic
thromboembolic pulmonary hypertension). Lek jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z klas¹ czynnoœciow¹ II do III wg WHO: z nieoperowalnym CTEPH; z
przetrwa³ym lub nawrotowym CTEPH po leczeniu chirurgicznym; w celu poprawy
wydolnoœci wysi³kowej. Têtnicze nadciœnienie p³ucne (ang. PAH Pulmonary arterial
hypertension). Lek w monoterapii lub w skojarzeniu z antagonistami receptora endoteliny jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem
p³ucnym (PAH) z klas¹ czynnoœciow¹ II-III wg WHO w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Skutecznoœæ wykazano wœród populacji pacjentów z PAH z etiologi¹ idiopatycznego lub dziedzicznego PAH lub PAH zwi¹zanego z chorob¹ tkanki ³¹cznej.

Rx-z

Janssen-Cilag

Rx-z 100%

X
100% 271,17
B(1)
bezp³.
Rx-z 100%
X
100% 677,94
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 1355,87
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 2711,73
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 21693,87
Rx-z (1)
tVenclyxto: tabl. powl. 100 mg - 112 szt.
B
bezp³.
Venetoclax (1) Program lekowy: leczenie chorych na ostr¹ bia³aczkê szpikow¹,
Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Produkt w skojarzeniu z obinutuzumabem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z uprzednio nieleczon¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (PBL, ang.
CLL). Produkt w skojarzeniu z rytuksymabem jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z PBL, którzy zostali uprzednio poddani co najmniej jednej terapii. Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu PBL: u doros³ych pacjentów z obecnoœci¹ delecji w obszarze 17p lub mutacj¹ TP53, u których leczenie inhibitorem szlaku
sygna³owego receptora komórek B jest nieodpowiednie lub nie powiod³o siê, lub u
doros³ych pacjentów bez delecji w obszarze 17p lub mutacji TP53, u których nie powiod³a siê zarówno immunochemioterapia, jak i leczenie inhibitorem szlaku sygna³owego receptora komórek B. Produkt w skojarzeniu z lekiem hipometyluj¹cym jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo zdiagnozowan¹ ostr¹ bia³aczk¹
szpikow¹ (OBS, ang. AML), którzy nie kwalifikuj¹ siê do intensywnej chemioterapii.

Rx-z

AbbVie Polska

Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej

100% 2804,92
B(1)
bezp³.
100% 14024,61
Rx-z (1)
tBosulif: tabl. powl. 500 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Bosutinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
W: Preparat jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹
szpikow¹ z chromosomem Philadelphia (ang. Ph+ CML, Philadelphia chromosome
positive chronic myelogenous leukaemia) w fazie przewlek³ej (ang. CP, chronic phase), fazie akceleracji (ang. AP, accelerated phase) i fazie prze³omu blastycznego
Bayer (ang. BP, blast phase), którzy byli wczeœniej leczeni jednym lub wieloma inhibitorami kinazy tyrozynowej, i w przypadku których imatynib, nilotynib i dasatynib nie s¹
Pfizer
Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocyto- w³aœciwymi produktami leczniczymi.

tBosulif: tabl. powl. 100 mg - 28 szt.

Rx-z

100% 1701,00
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 20 mg - 60 szt. NOWOŒÆ Rx-z B(1)
bezp³.
100% 26082,00
tCalquence: kaps. twarde 100 mg - 60 szt. NOWOŒÆ Rx-z B(1)
100% 4252,50
bezp³. Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 50 mg - 60 szt. NOWOŒÆ Rx-z
(1)
B
bezp³.
Acalabrutinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej
obinutuzumabem
100% 3402,00
W: Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z obinutuzumabem jest wska- Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 80 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx-z B(1)
bezp³.
zany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z nieleczon¹ wczeœniej prze100% 4252,50
wlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ (ang. CLL). Produkt leczniczy w monoterapii jest
Dasatinib
Zentiva:
tabl.
powl.
100
mg
30
szt.
NOWOŒÆ Rx-z
wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹
B(1)
bezp³.
limfocytow¹ (ang. CLL), którzy wczeœniej otrzymali co najmniej jedn¹ terapiê.
100% 5953,50
AstraZeneca
Dasatinib Zentiva: tabl. powl. 140 mg - 30 szt. NOWOŒÆ Rx-z (1)
B
bezp³.
tGazyvaro: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1000 mg Rx-z 100% 12077,10
Dasatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblast- 1 fiol. 40 ml
B(1)
bezp³. ycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej biaObinutuzumab (1) Program lekowy: leczenie ch³oniaków z³oœliwych, Program le- ³aczki szpikowej
kowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej obinutuzumabem
W: Lek jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z: nowo rozpoznan¹
W: Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL). Produkt leczniczy w skojarzeniu z chlo- przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. CML) z chromosomem Philadelphia (ang.
rambucylem jest wskazany do stosowania u doros³ych z wczeœniej nieleczon¹ prze- Ph+) w fazie przewlek³ej (ang. CP), przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ w fazie przewle-

wej obinutuzumabem

k³ej, w fazie akceleracji lub w fazie prze³omu blastycznego w przypadku opornoœci
lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem, ostr¹ bia³aczk¹
limfoblastyczn¹ (ang. ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) oraz z limfoblastyczn¹ postaci¹ prze³omu blastycznego CML, w przypadku opornoœci lub nietolerancji wczeœniejszej terapii. Lek jest wskazany do stosowania u dzieci i m³odzie¿y z:
nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ z chromosomem Philadelphia w
fazie przewlek³ej (ang. Ph+ CML-CP) lub Ph+ CML-CP w przypadku opornoœci lub
nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem, nowo rozpoznan¹
Zentiva
Ph+ ALL w skojarzeniu z chemioterapi¹.
100% 26423,33
B(1)
bezp³.
100% 26423,33
Rx-z (1)
tIclusig: tabl. powl. 45 mg - 30 szt.
B
bezp³.
Ponatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z: faz¹ przewlek³¹,
faz¹ akceleracji lub faz¹ prze³omu blastycznego przewlek³ej bia³aczki szpikowej
(CML) z opornoœci¹ lub nietolerancj¹ leczenia dazatynibem lub nilotynibem i dla których kolejne leczenie imatynibem nie jest w³aœciwe ze wzglêdów klinicznych, lub u
pacjentów z mutacj¹ T315I; ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ z obecnoœci¹ chromosomu Filadelfia (Ph+ ALL) z opornoœci¹ lub nietolerancj¹ leczenia dazatynibem i dla
których kolejne leczenie imatynibem nie jest w³aœciwe ze wzglêdów klinicznych, lub
Incyte Biosciences Distribution B.V.
u pacjentów z mutacj¹ T315I.

tIclusig: tabl. powl. 15 mg - 60 szt.

Rx-z

100% 5707,55
B(1)
bezp³.
100% 14268,86
Rx-z (1)
Sprycel : tabl. powl. 50 mg - 60 szt.
B
bezp³.
100% 11415,09
Rx-z (1)
Sprycel : tabl. powl. 80 mg - 30 szt.
B
bezp³.
100% 19976,41
Rx-z (1)
Sprycel : tabl. powl. 140 mg - 30 szt.
B
bezp³.
100% 14268,86
Rx-z (1)
Sprycel : tabl. powl. 100 mg - 30 szt.
B
bezp³.
Dasatinib (1) Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej bia³aczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+), Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
W: Preparat wskazany jest do leczenia doros³ych pacjentów z: noworozpoznan¹
przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (ang. chronic myelogenous leukemia - CML) z chromosomem Philadelphia (Ph+) w przewlek³ej fazie; przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ w
przewlek³ej fazie, w fazie akceleracji lub w fazie prze³omu blastycznego w przypadku opornoœci lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie metasulfonianem imatynibu; ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ (ang. acute lymphoblastic
leukaemia - ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) oraz z limfoblastyczn¹ postaci¹ prze³omu blastycznego CML, w przypadku opornoœci lub nietolerancji wczeœniejBristol Myers Squibb
szej terapii.

Sprycel : tabl. powl. 20 mg - 60 szt.

Rx-z

Tasigna: kaps. twarde 150 mg - 28 szt.
Tasigna: kaps. twarde 200 mg - 28 szt.

Rx-z 100%
Rx-z 100%

X
X
100% 11117,88
Rx-z
Tasigna: kaps. twarde 200 mg - 112 szt.
(1)
B
bezp³.
Nilotinib (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ej bia³aczki szpikowej
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo rozpoznan¹ przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (CML) w fazie przewlek³ej z chromosomem
Philadelphia.
Novartis Europharm Limited

Program lekowy: leczenie przewlek³ej pokrzywki spontanicznej
Xolair®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 150 mg
- 1 fiol.+ rozp.

Rx 100%

2 137,85

100%
699,33
Rx
inj. [roztw.] 75 mg - 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
B(1)
bezp³.
100% 1398,66
Rx
Xolair®: inj. [roztw.] 150 mg - 1 amp.-strzyk. 1 ml
(2)
B
bezp³.
Omalizumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej (2) Program lekowy: leczenie ciê¿kiej astmy alergicznej, Program lekowy: leczenie przewlek³ej pokrzywki spontanicznej
W: Dawka 75 mg. Astma alergiczna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci (w wieku od 6 do <12lat). Leczenie produktem
leczniczym nale¿y rozwa¿aæ jedynie pacjentów z astm¹ wywo³an¹ za poœrednictwem IgE (immunoglobulina E). Doroœli i m³odzie¿ (w wieku 12 lat i starsi). Produkt
leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których
stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne
alergeny wziewne oraz,u których stwierdzono zmniejszon¹ czynnoœæ p³uc
(FEV1<80%), jak równie¿ czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ przebudzeñ w nocy oraz u których wielokrotnie udokumentowano
ciê¿kie zaostrzenia astmy wystêpuj¹ce pomimo przyjmowania du¿ych dobowych
dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym,wziewnym
agonist¹ receptorów b-2. Dzieci (w wieku od 6 do <12lat). Produkt leczniczy jest
wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne alergeny wziewne,
czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ wybudzeñ
w nocy oraz u których wystêpuj¹ liczne ciê¿kie zaostrzenia astmy pomimo przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu z d³ugo
dzia³aj¹cym, wziewnym agonist¹ receptorów b-2. Dawka 150 mg. Astma alergiczna. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych, m³odzie¿y i dzieci
(w wieku od 6 do <12lat). Leczenie produktem leczniczym nale¿y rozwa¿aæ jedynie
pacjentów z astm¹ wywo³an¹ za poœrednictwem IgE (immunoglobulina E). Doroœli i
m³odzie¿ (w wieku 12 lat i starsi). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w
leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹,
przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego
lub reaktywnoœæ in vitro na ca³oroczne alergeny wziewne oraz,u których stwierdzono zmniejszon¹ czynnoœæ p³uc (FEV1<80%), jak równie¿ czêste objawy choroby
wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia lub bêd¹ce przyczyn¹ przebudzeñ w nocy oraz u których
wielokrotnie udokumentowano ciê¿kie zaostrzenia astmy wystêpuj¹ce pomimo
przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów wziewnych w skojarzeniu
z d³ugo dzia³aj¹cym,wziewnym agonist¹ receptorów b-2. Dzieci (w wieku od 6 do
<12lat). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu wspomagaj¹cym, w celu poprawy kontroli astmy u pacjentów z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ alergiczn¹, u których stwierdzono dodatni wynik testu skórnego lub reaktywnoœæ in vitro
na ca³oroczne alergeny wziewne, czêste objawy choroby wystêpuj¹ce w ci¹gu dnia
lub bêd¹ce przyczyn¹ wybudzeñ w nocy oraz u których wystêpuj¹ liczne ciê¿kie zaostrzenia astmy pomimo przyjmowania du¿ych dobowych dawek kortykosteroidów
wziewnych w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym, wziewnym agonist¹ receptorów b-2.
Przewlek³a pokrzywka spontaniczna. Produkt leczniczy jest wskazany we wspomagaj¹cym leczeniu przewlek³ej pokrzywki spontanicznej u doros³ych pacjentów i m³odzie¿y (w wieku 12 lat i starszych), u których nie stwierdzono wystarczaj¹cej

Xolair®:

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
odpowiedzi na leczenie przeciwhistaminowe H1.

Brami
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Novartis Europharm Limited hormonalnych, bez nadekspresji receptorów HER2/neu, w skojarzeniu z eksemest- lialnego. Produkt w monoterapii jest wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego

anem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych,
po wyst¹pieniu wznowy lub progresji choroby po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Nowotwory neuroendokrynne trzustki. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub rozsianych nowotworów neuroendokrynnych
Rx 100% 2376,00 trzustki o wysokim lub poœrednim stopniu zró¿nicowania, u doros³ych pacjentów z
Bramitob®: p³yn do inhal. 300 mg - 16 poj. 4 ml
chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Rak nerkowokomórkowy. Produkt leczniczy
Rx 100% 4158,00 jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowo-komórkoBramitob®: p³yn do inhal. 300 mg - 28 poj. 4 ml
wym,
u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF
100% 6339,06
Rx (1)
Bramitob®: p³yn do inhal. 300 mg - 56 poj. 4 ml
(czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego).
STADA Poland Sp. z o.o.
B
bezp³.
100% 2381,40
Tobramycin (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc u œwiadczeRx (1)
Everolimus Vipharm: tabl. 5 mg - 30 szt.
niobiorców z mukowiscydoz¹
B
bezp³.
W: W leczeniu przewlek³ych zaka¿eñ p³uc wywo³anych przez Pseudomonas aerugi100% 4762,80
nosa u pacjentów z mukowiscydoz¹ w wieku 6 lat i powy¿ej.
Chiesi Poland Everolimus Vipharm: tabl. 10 mg - 30 szt.
Rx (1)
B
bezp³.
100% 11283,30
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
tQuinsair: roztw. do nebulizacji 240 mg - 56 amp. Rx B(1)
bezp³. wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
Levofloxacin (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc u œwiad- W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów
czeniobiorców z mukowiscydoz¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia przewlek³ych zaka¿eñ p³uc wywo³a- hormonalnych, bez nadekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u konych przez Pseudomonas aeruginosa u doros³ych pacjentów z mukowiscydoz¹ biet po menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, po wy(CF, szczegó³y patrz ChPL). Nale¿y uwzglêdniæ oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœ- st¹pieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy.
ciwego stosowania przeciwbakteryjnych produktów leczniczych. Chiesi Farmaceutici Nowotwory neuroendokrynne trzustki. Lek jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów neuroen100% 4876,20 dokrynnych trzustki u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym.
Tobramycin Via pharma: roztw. do nebulizacji
Rx (1)
300 mg/5 ml - 56 amp. 5 ml
B
bezp³. Nowotwory neuroendokrynne uk³adu pokarmowego lub p³uc. Lek jest wskazany w
Tobramycin (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc u œwiadcze- leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami, wysoko zró¿nicowanych (stopieñ G1
lub G2), hormonalnie nieczynnych nowotworów neuroendokrynnych uk³adu pokarniobiorców z mukowiscydoz¹
W: Produkt jest wskazany do d³ugotrwa³ego leczenia przewlek³ego zaka¿enia p³uc mowego lub p³uc u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Rak
nerkowokomórkowy.
Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym
wywo³anego przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoz¹ w wieku 6 lat i starszych. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne wytyczne dotycz¹ce w³aœci- rakiem nerkowokomórkowym, u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po
przebytej
terapii
anty-VEGF
(czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego). Vipharm
wego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
UAB ‘Via pharma"
Rx-z 100%
X
Tobramycyna SUN: roztw. do nebulizacji 300 mg/5 ml Rx 100% 3061,80 tInlyta: tabl. powl. 1 mg - 28 szt.
100% 2579,57
- 56 amp. 5 ml
B(1)
bezp³. tInlyta: tabl. powl. 1 mg - 56 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
Tobramycin (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc u œwiadczeniobiorców z mukowiscydoz¹
Rx-z 100%
tInlyta: tabl. powl. 5 mg - 28 szt.
X
W: D³ugotrwa³e leczenie przewlek³ego zaka¿enia p³uc wywo³anego przez Pseudo100% 12895,2
monas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydoz¹ w wieku 6 lat i starszych. Nale¿y
8
Rx-z
wzi¹æ pod uwagê oficjalne zalecenia dotycz¹ce w³aœciwego stosowania leków prze- tInlyta: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
B(1)
bezp³.
Sun Pharmaceutical
ciwbakteryjnych.
Axitinib (1) Program lekowy: leczenie raka nerki
Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (ang. RCC), po niepowodzeniu wczeœniejszego leczen100% 9775,08 ia sunitynibem lub cytokin¹.
Pfizer
Rx-z (1)
Afinitor: tabl. 5 mg - 30 szt.
B
bezp³.
100% 1708,94
Rx-z (1)
100% 13608,00 Klertis: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
B
Rx-z (1)
Afinitor: tabl. 10 mg - 30 szt.
bezp³.
B
bezp³.
100% 3417,88
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie Klertis: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych: produkt leczni100% 6835,75
Rx-z (2)
czy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów Klertis: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
hormonalnych, bez ekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po
menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, po wyst¹pieniu Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Nowotwo- wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
ry neuroendokrynne trzustki: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieopera- lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nocyjnych lub z przerzutami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
neuroendokrynnych trzustki u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpu- podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
j¹cym. Rak nerkowokomórkowy: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pa- W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt
cjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których postêp leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarchoroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF (czynnik wzrostu mowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu
œródb³onka naczyniowego).
Novartis Europharm Limited leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
100% 29665,44 zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
Rx-z (1)
tCabometyx: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
B
bezp³. przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
100% 29665,44 pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doRx-z (1)
tCabometyx: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. u
B
bezp³. ros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Egis
100% 29665,44 tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
100% 2683,32
Rx-z (1)
tCabometyx: tabl. powl. 60 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³. - 1 fiol. 4 ml u
B
bezp³.
Cabozantinib (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
100% 6708,30
tOpdivo:
inf.
[konc.
do
przyg.
roztw.]
10
mg/ml
raka w¹trobokomórkowego
Rx-z
B(1)
bezp³.
W: Rak nerkowokomórkowy (RCC). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowa- - 1 fiol. 10 ml u
nia w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC): u nieleczony- Nivolumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilich wczeœniej doros³ych pacjentów z grupy poœredniego lub niekorzystnego ryzyka; u mumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
doros³ych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapiê celowan¹ na czyn- lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba
nik wzrostu œródb³onka naczyniowego (VEGF). Rak w¹trobowokomórkowy Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T), Program lekowy: leczenie p³asko(HCC). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu ra- nab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo
ka w¹trobowokomórkowego (HCC) u doros³ych uprzednio leczonych sorafenibem. zaawansowanej chorobie, Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy:
Ipsen Poland leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
Rx-z 100%
X W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumaEverolimus Accord: tabl. 2,5 mg - 30 szt.
bem jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego
100% 4167,45 lub przerzutowego) u doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii
Rx-z (1)
Everolimus Accord: tabl. 5 mg - 30 szt.
B
bezp³. d³u¿szy czas prze¿ycia bez progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego
(OS) dla niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u
100% 8334,90
pacjentów z ma³¹ ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza. Leczenie uzupe³niaj¹ce
Rx-z (1)
Everolimus Accord: tabl. 10 mg - 30 szt.
B
bezp³. czerniaka w monoterapii jest wskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego czerniaka z
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie zajêciem wêz³ów ch³onnych lub z przerzutami, u doros³ych po ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu
wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z eks- z ipilimumabem i 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny jest
presj¹ receptorów hormonalnych, bez nadekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eks- wskazany do leczenia pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka p³uca z przeemestanem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów rzutami u doros³ych, u których w tkance nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje
wewnêtrznych, po wyst¹pieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym in- aktywuj¹ce w genie EGFR lub translokacje w genie ALK. Produkt leczniczy w
hibitorem aromatazy. Lek jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzut- monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub z przeami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u rzutami niedrobnokomórkowego raka p³uca po wczeœniejszej chemioterapii u
doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Lek jest wskazany w le- doros³ych. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej (ang. MPM). Produkt w skojarzeczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami, wysoko zró¿nicowanych (stopieñ G1 lub niu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego
G2), hormonalnie nieczynnych nowotworów neuroendokrynnych uk³adu pokarmo- z³oœliwego miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. Rak nerkowokowego lub p³uc u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Lek jest mórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany do leczewskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, nia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po wczeœniejszym leczeniu u
u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF doros³ych. Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia
(czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego).
Accord Healthcare pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Produkt w skojarzeniu z
100% 2381,40 kabozantynibem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raRx (1)
Everolimus Stada: tabl. 5 mg - 30 szt.
B
bezp³. ka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang. cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu
Rx 100%
Everolimus Stada: tabl. 5 mg - 90 szt.
X doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³o100% 4762,80 niakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych
Rx (1)
Everolimus Stada: tabl. 10 mg - 30 szt.
szpiku (ang. ASCT) i leczeniu brentuksymabem z wedotyn¹. P³askonab³onkoB
bezp³. wy rak g³owy i szyi (ang. SCCHN). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskaRx 100%
Everolimus Stada: tabl. 10 mg - 90 szt.
X zany w leczeniu nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie g³owy i szyi, który uleg³ progresji podczas lub po zakoñczeniu terapii opartej na
pochodnych platyny u doros³ych. Rak urotelialny. Produkt leczniczy w monotewysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych. Produkt leczni- rapii jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnego raka urotelialnego miejscowo
czy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów zaawansowanego lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu wczeœniejszej terapii opartej na pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka urote-

Program lekowy: leczenie przewlek³ych zaka¿eñ p³uc
u œwiadczeniobiorców z mukowiscydoz¹

raka urotelialnego naciekaj¹cego b³onê miêœniow¹ (ang. MIUC) u doros³ych z
ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%, z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. CRC) z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych
nukleotydów DNA (ang. dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang. MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany w leczeniu raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na fluoropirymidynie. P³askonab³onkowy rak
prze³yku (ang. OSCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest
wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka prze³yku, u doros³ych
pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i pochodnych
platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka prze³yku, u
doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym nieoperacyjnym, nawrotowym lub z przerzutami p³askonab³onkowym
rakiem prze³yku po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. OC lub GEJC). Produkt leczniczy w
monoterapii jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z rakiem prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, z chorob¹ resztkow¹,
po wczeœniejszej chemioradioterapii neoadiuwantowej. Gruczolakorak ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. GEJ) lub prze³yku. Produkt
leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i
pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii HER-2 ujemnego,
zaawansowanego lub z przerzutami gruczolakoraka ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego lub prze³yku u doros³ych pacjentów, u których ³¹czny wynik
pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³5.
Bristol Myers Squibb

100% 2222,64
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
G.L. Pharma GmbH

Sorafenib G.L.: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

100% 2097,90
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Pharmascience International Limited

Sorafenib Pharmascience: tabl. powl. 200 mg
- 112 szt.

Rx-z

100% 3175,20
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu raka
w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których
nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali
uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Sandoz GmbH

Sorafenib Sandoz: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

100% 2063,88
B(1)
bezp³.
Sarilumab (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Stada Arzneimittel

Sorafenib Stada: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

100% 3171,80
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Produkt jest
wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym,
u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2
lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Zentiva

Sorafenib Zentiva: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

Rx-z

100% 1587,60
B(1)
bezp³.
100% 3175,20
Rx-z (1)
Suganet: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 6350,40
Rx-z (2)
Suganet: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
(pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
choroby.
Gedeon Richter

Suganet: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ

Rx-z

Sunitinib Accord: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 1832,83
u
B(1)
bezp³.
Sunitinib Accord: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 3665,66
u
B(1)
bezp³.
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Sunit

Sunitinib Accord: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 7331,31
Sunitinib Stada: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
u
B(2)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu
leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Accord Healthcare
100% 1644,30
B(1)
bezp³.
100% 3288,60
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 6577,20
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
Glenmark
dosz³o do progresji choroby.

Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt.
u

Rx-z

100% 1828,58
B(1)
bezp³.
100% 3657,15
Rx-z (1)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
100% 7314,30
Rx-z
Sunitinib Krka: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. u
B(2)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Krka

Sunitinib Krka: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. u

Rx-z

100% 1710,98
B(1)
bezp³.
100% 3421,28
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 5131,92
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 37,5 mg
Rx-z
- 28 szt. u
B(1)
bezp³.
100% 6842,56
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 50 mg
Rx-z
- 28 szt. u
B(2)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Pharmascience International Limited

Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 12,5 mg
- 28 szt. u
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 25 mg
- 28 szt. u

Rx-z

100% 3135,51
B(1)
bezp³.
100% 4703,27
Rx-z (1)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 37,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6271,02
Rx-z (2)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u osób doros³ych po
niepowodzeniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
przerzutami (MRCC) u osób doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów
neuroendokrynnych trzustki (pNET), nieoperacyjnych lub z przerzutami, u osób doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Stada Arzneimittel

Rx-z

100% 1710,64
B(1)
bezp³.
100% 3421,28
Rx-z (1)
Sunitinib Teva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6842,56
Rx-z
Sunitinib Teva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B(2)
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST,). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Teva B.V.

Sunitinib Teva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u

Rx-z

100% 1710,64
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
B(1)
bezp³.
100% 3421,28
Rx-z (1)
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6842,56
Rx-z (2)
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Zentiva

Rx-z

jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z zaawansowanym
rakiem nerkowokomórkowym (RCC) oraz w leczeniu pacjentów, u których wczeœniej stosowano cytokiny z powodu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
(RCC). Miêsaki tkanek miêkkich (ang. Soft tissue sarcoma, STS). Produkt leczniczy
jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z okreœlonymi podtypami zaawansowanego miêsaka tkanek miêkkich (STS), którzy wczeœniej otrzymali chemioterapiê
w leczeniu choroby rozsianej lub u których nast¹pi³a progresja choroby w ci¹gu 12
miesiêcy od leczenia neoadjuwantowego i/lub adjuwantowego. Skutecznoœæ i bezpieczeñstwo pazopanibu oceniano w poszczególnych podtypach histologicznych
Novartis Europharm Limited
STS.

tYervoy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 10 ml u NOWOŒÆ
tYervoy: inf. [konc. do przyg. roztw.] 5 mg/ml
- 1 fiol. 40 ml u NOWOŒÆ

100% 14304,05
B(1)
bezp³.
100% 57216,19
Rx-z (1)
B
bezp³.
Ipilimumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipilimumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program
lekowy: leczenie raka nerki
W: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 12 lat i powy¿ej. Produkt leczniczy w skojarzeniu z niwolumabem jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzutowego) u
doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas prze¿ycia bez
progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu w skojarzeniu
z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza. Rak nerkowokomórkowy (RCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu
z niwolumabem i 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u
doros³ych, u których w tkance nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w
genie EGFR lub translokacje w genie ALK. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej
(ang. malignant pleural mesothelioma, MPM). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
niwolumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii nieoperacyjnego z³oœliwego
miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. colorectal cancer, CRC) z zaburzeniami mechanizmów naprawy
nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA (ang. mismatch repair deficient, dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang. microsatellite instability high, MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z niwolumabem jest
wskazany w leczeniu raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów
DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii
skojarzonej opartej na fluoropirymidynie.
Bristol Myers Squibb

Program lekowy: leczenie raka piersi
Herceptin®: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 2812,32
150 mg - 1 fiol. 15 ml
B(1)
bezp³.
100% 7271,78
B(2)
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka (2)
Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Dawka 150 mg. Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co
najmniej 2 schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami.
Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z
dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie
powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ 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 antracykliny s¹ niewskazane; 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 obecnoœæ receptorów
hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami,
nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt
leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem
piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoadjuwantowej lub adjuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po chemioterapii adjuwantowej z
doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem;
w skojarzeniu z chemioterapi¹ adjuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny;
w skojarzeniu z neoadjuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adjuwantowej
opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku
piersi lub w przypadku guza >2 cm œrednicy. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których
stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w komórkach guza, albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem i
cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których
nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u których stwierdzono w komórkach guza nadekspresjê HER2,
okreœlan¹ jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH lub przez wynik
IHC3+. W diagnostyce guza powinny byæ zastosowane odpowiednie i zwalidowane
metody oceny. Dawka 600 mg. Rak piersi. Rak piersi z przerzutami (ang. MBC).
Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem
piersi z przerzutami: w monoterapii w leczeniu tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej
z przerzutami. Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia.
U pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych,
u których nie powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia; w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu tych pacjentów, którzy nie
otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracykliny s¹ niewskazane; w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu
choroby nowotworowej z przerzutami; w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy w leczeniu pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z
przerzutami, nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi
(ang. EBC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczenia doros³ych pacjentów z
HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii
(neoadjuwantowej lub adjuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po
chemioterapii adjuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem; w skojarzeniu z chemioterapi¹ adjuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny; w skojarzeniu z chemioterapi¹ neoadjuwantow¹ i
nastêpnie w terapii adjuwantowej opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza o œrednicy >2 cm. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub
wczesnym rakiem piersi, u których za pomoc¹ odpowiednio zwalidowanych testów
w komórkach guza stwierdzono albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2.
Roche Registration

Herceptin®: inf. [roztw.] 600 mg - 1 fiol. 5 ml

100% 1644,30
B(1)
bezp³.
100% 3288,60
Rx-z (1)
Sunitynib Mylan: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6577,20
Rx-z (2)
Sunitynib Mylan: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
100% 1710,64 (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
Rx-z
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
Mylan Ireland Limited
B(1)
bezp³. choroby.
100% 3421,28 Torisel: inf. [konc.+ rozp. do przyg. roztw.] 30 mg
100% 3078,61
Rx-z (1)
Rx-z (1)
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
B
bezp³. - 1 fiol. 1,2 ml+ 1 fiol. rozp. 1,8 ml
bezp³.
100% 6842,56 Temsirolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki
Rx-z (2)
Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
W:
Leczeniu
pierwszego
rzutu
u
doros³ych
pacjentów
z
zaawansowanym
rakiem
B
bezp³.
nerkowokomórkowym (ang. RCC), u których wystêpuj¹ co najmniej 3 z 6 prognosSunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko- tycznych czynników ryzyka. Leczenie doros³ych pacjentów z nawracaj¹cym i/lub
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program opornym ch³oniakiem z komórek p³aszcza (ang. MCL).
Pfizer
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
100% 2347,38
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest Votrient: tabl. powl. 200 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
B
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowotworami podœcieliskowymi przebezp³.
wodu pokarmowego (ang. GIST) nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami po niepowodz100% 7042,14
eniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak Votrient: tabl. powl. 200 mg - 90 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym zaawansowanym i/lub z prze100% 4694,76
Rx-z (1)
rzutami (ang. MRCC). Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt Votrient: tabl. powl. 400 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych pacjentów,
100% 9389,52
Rx-z (1)
u których dosz³o do progresji choroby.
Sandoz GmbH Votrient: tabl. powl. 400 mg - 90 szt. u
B
bezp³.
100% 1567,76 Pazopanib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leRx-z (1)
Sunitinib Stada: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
B
bezp³. kowy: leczenie raka nerki
W: Rak nerkowokomórkowy (ang. Renal Cell Carcinoma, RCC). Produkt leczniczy tIbrance: kaps. twarde 75 mg - 21 szt. u

Sunitynib Mylan: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u

Rx-z

Rx-z

Rx-z

Rx-z 100%

X

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

tIbrance: tabl. powl. 75 mg - 21 szt. u

Rx-z

tIbrance: kaps. twarde 100 mg - 21 szt. u

Rx-z

tIbrance: tabl. powl. 100 mg - 21 szt. u

Rx-z

tIbrance: kaps. twarde 125 mg - 21 szt. u

Rx-z

tIbrance: tabl. powl. 125 mg - 21 szt. u

Rx-z

100% 8148,92
B(1)
bezp³.
100% 13038,73
Rx-z (1)
B
bezp³.
Trastuzumab emtansine (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim, nieoperacyjnym miejscowo zaawansowanym
lub przerzutowym rakiem piersi, poddanych wczeœniej terapii trastuzumabem i taksanem, w po³¹czeniu lub oddzielnie. Pacjenci: po wczeœniejszym leczeniu z powodu
miejscowo zaawansowanej lub uogólnionej postaci choroby lub; u których wyst¹pi³
nawrót choroby w trakcie lub przed up³ywem 6 m-cy od zakoñczenia leczenia uzupe³niaj¹cego.
Roche Registration

tKanjinti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg
- 1 fiol.

Rx-z

100% 952,22
B(1)
bezp³.
tKanjinti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 420 mg Rx-z 100% 2666,21
- 1 fiol.
B(1)
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami (ang. MBC): w
monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej
dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami.
Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z
dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie
powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ 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 obecnoœæ receptorów
hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami,
nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt
leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem
piersi we wczesnym stadium (ang. EBC): po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana). Po chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub
docetakselem. W skojarzeniu z chemioterapi¹ adiuwantow¹ z u¿yciem docetakselu
i karboplatyny. W skojarzeniu z neoadiuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii
adiuwantowej opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza >2 cm. Produkt leczniczy powinien byæ
stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u
których stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w komórkach
guza albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka
z przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem
i cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby
rozsianej. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami (ang. MGC), u których stwierdzono w komórkach guza
nadekspresjê HER2, okreœlan¹ jako IHC 2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH
lub przez wynik IHC 3+. W diagnostyce guza powinny byæ zastosowane odpowiedAmgen
nie i zwalidowane metody oceny.

tKisqali: kaps. twarde 200 mg - 63 szt. u

Rx-z

Rx-z

100% 10780,69
B(1)
bezp³.

Ribociclib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy jest wskazany do stosowania w leczeniu kobiet po menopauzie chorych na miejscowo zaawansowanego
lub uogólnionego raka piersi z obecnoœci¹ receptorów hormonalnych (ang. HR), bez
nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. HER2)
jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu.
Novartis Europharm Limited

tOgivri: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg
- 1 fiol. prosz. 15 ml

39

100% 10149,30 testów) nadekspresjê receptora HER2 lub amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z
przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-FU i cisplatyn¹
B(1)
bezp³. jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem
100%
X ¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego, których nie podda100% 10149,30 wano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Produkt
leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przeB(1)
bezp³. rzutami, u których w komórkach guza stwierdzono nadekspresjê HER2, okreœlan¹
100%
X jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH b¹dŸ przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny byæ stosowane dok³adne i zwalidowone metody oceny.
100% 10149,30
Viatris
B(1)
bezp³.
100% 11566,80

Palbociclib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu HR-dodatniego (receptor hormonalny), HER2-ujemnego (receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2)
raka piersi miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami: w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy; w skojarzeniu z fulwestrantem u kobiet po uprzedniej hormonoterapii. U kobiet w okresie przed- i oko³omenopauzalnym hormonoterapiê nale¿y
skojarzyæ z agonist¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (LHRH). Pfizer

tKadcyla: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg.
roztw.] 100 mg - 1 fiol.
tKadcyla: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg.
roztw.] 160 mg - 1 fiol.

Ibran

100% 1312,04
B(1)
bezp³.
100% 3319,22
tOgivri: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 420 mg
Rx-z
(1)
- 1 fiol. prosz.
B
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej 2 schematy
chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ co najmniej antracykliny i taksany, o ile
nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. Ponadto u pacjentów z dodatnim
wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych warunkiem jest niepowodzenie hormonoterapii, o ile nie by³o przeciwwskazañ 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 obecnoœæ receptorów
hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami,
nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt
leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem
piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po chemioterapii adiuwantowej z
doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem;
w skojarzeniu z chemioterapi¹ adiuwantow¹ z zastosowaniem docetakselu i karboplatyny; w skojarzeniu z chemioterapi¹ neoadiuwantow¹, a nastêpnie w terapii adiuwantowej produktem leczniczym w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym)
raku piersi lub w przypadku guza o œrednicy >2 cm. Produkt leczniczy powinien byæ
stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u
których w komórkach guza stwierdzono (za pomoc¹ dok³adnych i zwalidowanych

Rx-z

tPerjeta: inj. [konc. do przyg. roztw.] 420 mg - 1 fiol. Rx-z

ych nowotwór wykazuje nadekspresjê receptora HER2 (ErbB2): w skojarzeniu z kapecytabin¹ u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z
przerzutami, z progresj¹ choroby po wczeœniejszym leczeniu, które musi zawieraæ
antracykliny i taksany oraz po leczeniu trastuzumabem raka piersi z przerzutami; w
skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami, u których
nowotwór nie wykazuje ekspresji receptorów dla hormonów, z progresj¹ choroby po
uprzednim leczeniu trastuzumabem z chemioterapi¹; w skojarzeniu z inhibitorem
aromatazy u pacjentek po menopauzie z rakiem piersi z przerzutami, u których nowotwór wykazuje ekspresjê receptorów dla hormonów i u których nie jest planowane
aktualnie zastosowanie chemioterapii. Pacjentki uczestnicz¹ce w badaniu rejestracyjnym nie by³y uprzednio leczone trastuzumabem lub inhibitorem aromatazy. Nie
ma danych o skutecznoœci tego leczenia skojarzonego w porównaniu do leczenia
bezp³. trastuzumabem w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy w tej populacji pacjentów.

B(1)
Pertuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem i
chemioterapi¹ w: leczeniu neoadjuwantowym doros³ych pacjentów chorych na
HER2-dodatniego raka piersi, miejscowo zaawansowanego, zapalnego lub we
wczesnym stadium z wysokim ryzykiem wznowy; leczeniu adjuwantowym doros³ych
pacjentów chorych na HER2-dodatniego raka piersi we wczesnym stadium z wysokim ryzykiem wznowy. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu
z trastuzumabem i docetakselem u doros³ych pacjentów chorych na HER2-dodatniego raka piersi z przerzutami lub z nieresekcyjn¹ wznow¹ miejscow¹, którzy nie byli
leczeni wczeœniej za pomoc¹ terapii przeciw-HER2 lub chemioterapii choroby przerzutowej.
Roche

Novartis Europharm Limited

tVerzenios: tabl. powl. 50 mg - 70 szt. u
tVerzenios: tabl. powl. 100 mg - 70 szt. u
tVerzenios: tabl. powl. 150 mg - 70 szt. u

100% 12953,12
B(1)
bezp³.
100% 12953,12
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 12953,12
Rx-z (1)
B
bezp³.

Rx-z

Abemaciclib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Lek jest wskazany w leczeniu kobiet chorych na raka piersi wykazuj¹cegoek100% 14175,00 spresjê receptora hormonalnego (ang. HR) i niewykazuj¹cego ekspresji receptora
Rx-z (1)
B
bezp³. typu 2. dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (ang. HER2), w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy
100% 14175,00 lub fulwestrantem w ramach pierwszej linii leczenia hormonalnegolub u kobiet, które
Rx-z (1)
tPiqray: tabl. powl. 150 mg - 56 szt. u
B
bezp³. wczeœniej stosowa³y terapiê hormonaln¹. U kobiet przed menopauz¹ lub w okresie
oko³omenopauzalnym terapiê hormonaln¹ nale¿y stosowaæ w skojarzeniu z agoni100% 14175,00 st¹ hormonu uwalniaj¹cego hormon luteinizuj¹cy (LHRH).
Eli Lilly
Rx-z (1)
tPiqray: tabl. powl. 200 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
tZercepac: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg Rx-z 100% 1020,60
Alpelisib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
- 1 fiol. u
B(1)
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu kobiet po menopauzie oraz mê¿czyzn z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
zaawansowanego
raka
¿o³¹dka
rakiem piersi wykazuj¹cym ekspresjê receptora hormonalnego (HR-dodatnim) i niewykazuj¹cym ekspresji ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Lek jest wskazany w leczeniu doro(HER2-ujemnym) oraz mutacj¹ PIK3CA, w przypadku stwierdzenia progresji choro- s³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii
do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa scheby w trakcie lub po leczeniu hormonalnym stosowanym w monoterapii.
Novartis Europharm Limited maty chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio
stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i
100% 6637,33 taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z doRx-z (1)
tTalzenna: kaps. twarde 0,25 mg - 30 szt. u
B
bezp³. datnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie
100% 19916,74 powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. W skojarzeniu z paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzyRx-z (1)
tTalzenna: kaps. twarde 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³. mywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z
przerzutami i dla których antracykliny s¹niewskazane. W skojarzeniu z docetakTalazoparib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu doros³ych pa- selem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemiotecjentów z mutacjami germinalnymi w genach BRCA1/2, u których wystêpuje rapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. W skojarzeniu z
HER2-ujemny (bez obecnoœci receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynitypu 2) miejscowo zaawansowany lub z przerzutami rak piersi. Pacjenci powinni byæ kiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których dosz³o do rozuprzednio poddani chemioterapii neoadjuwantowej/adjuwantowej, lub z powodu woju choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wczeœniej
miejscowo zaawansowanego/przerzutowego raka piersi, opartej na antracyklinach trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt jest wskazany do leczei/lub taksanach, chyba ¿e nie kwalifikowali siê do takiego leczenia. Pacjenci z nia doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium:
(HR)-dodatnim (z obecnoœci¹ receptora hormonalnego) rakiem piersi powinni byæ po operacji, chemioterapii (neoadjuwantowej lub adjuwantowej) oraz radioterauprzednio poddani hormonoterapii, chyba ¿e nie kwalifikowali siê do niej.
Pfizer pii (je¿eli jest stosowana); po chemioterapii adjuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem.-wskojarzeniu
100% 884,52 z chemioterapi¹ adjuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny. W skojatTrazimera: inf. [konc. do przyg. roztw.] 150 mg
Rx-z (1)
- 1 fiol. prosz. u
B
bezp³. rzeniu z neoadjuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adjuwantowej
opartej o lek miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) rakupiersi lub w
100% 3282,93 przypadku guza> 2 cm œrednicy. Lek powinien byæ stosowany wy³¹cznie u patTrazimera: inf. [konc. do przyg. roztw.] 420 mg
Rx-z (1)
- 1 fiol. prosz. u
B
bezp³. cjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono, za
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w komórkach guza, albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z przerzuzaawansowanego raka ¿o³¹dka
tami. Lek w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-FU i cis-platyn¹j est wskazany w
W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt jest wskazany w leczeniu doroleczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z
s³ych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leprzerzutami lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano
czenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy
wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Lek powichemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami – uprzednio stosowanien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u
ne schematy chemioterapii musia³y zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o
których stwierdzono w komórkach guza nadekspresjê HER2,okreœlan¹ jako
ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia – oraz u pacjentów z dodatnim
IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH lub przez wynik IHC3+.W diawynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie powiod³a
gnostyce guza powinny byæ zastosowane odpowiednie izwalidowanemetody
siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia; skojarzeoceny.
Accord Healthcare
niu 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, Program lekowy: leczenie raka w¹trobokomórkowego
którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z
100% 29665,44
przerzutami. W skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po me- tCabometyx: tabl. powl. 20 mg - 30 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
nopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u
których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wcz100% 29665,44
Rx-z (1)
eœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt jest wskazany do le- tCabometyx: tabl. powl. 40 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
czenia doros³ych pacjentów z HER2 - dodatnim rakiem piersi we wczesnym
stadium: po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radio100% 29665,44
Rx-z
tCabometyx:
tabl.
powl.
60
mg
30
szt.
u
terapii (je¿eli jest stosowana). Po chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyn¹ i cyB(1)
bezp³.
klofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem. W skojarzeniu z
chemioterapi¹ adiuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny. W skojarzeniu z Cabozantinib (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
neoadiuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adiuwantowej opartej o pro- raka w¹trobokomórkowego
dukt w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku W: Rak nerkowokomórkowy (RCC). Produkt leczniczy jest wskazany do stosoguza >2 cm œrednicy. Produkt powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z wania w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC): u nieleprzerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono, za pomoc¹ od- czonych wczeœniej doros³ych pacjentów z grupy poœredniego lub niekorzystnego
powiednio walidowanych testów, w komórkach guza albo nadekspresjê receptora ryzyka; u doros³ych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapiê celowaHER2, albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Produkt w skojar- n¹ na czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego (VEGF). Rak w¹trobowokozeniu z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem i cis-platyn¹ jest wskazany w leczeniu mórkowy (HCC). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii
doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego (HCC) u doros³ych uprzednio leczonych
Ipsen Poland
po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii sorafenibem.
przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Produkt powinien byæ stosowa100% 2222,64
ny wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u których stwierdzono w Sorafenib G.L.: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
komórkach guza nadekspresjê HER2, okreœlan¹ jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH lub przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny byæ zasto- Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu posowane odpowiednie i zwalidowane metody oceny.
Pfizer karmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
tTrodelvy: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 200 mg Rx-z 100% 4876,20 z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wcze- 1 fiol. 50 ml u
B(1)
bezp³. œniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
G.L. Pharma GmbH
Sacituzumab govitecan (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
100% 2097,90
W: Produkt stosowany w monoterapii, jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjen- Sorafenib Pharmascience: tabl. powl. 200 mg
Rx-z (1)
tów z nieresekcyjnym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (ang. - 112 szt.
B
bezp³.
mTNBC), którzy wczeœniej otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego,
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pow tym co najmniej jedn¹ w zaawansowanej chorobie.
Gilead Sciences Ireland
karmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
100% 3390,19 raka w¹trobokomórkowego
Rx-z (1)
tTyverb®: tabl. powl. 250 mg - 70 szt. (but.)
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowoB
bezp³. komórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
100%
6780,36
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeRx-z (1)
tTyverb®: tabl. powl. 250 mg - 140 szt. (but.)
B
bezp³. œniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Pharmascience International Limited
Lapatinib (1) Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Preparat jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z rakiem piersi, u któr-

tPiqray: tabl. powl. 50 mg+ 200 mg
- 56 tabl. (28 tabl. 50 mg +28 tabl. 200 mg) u
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Soraf

100% 3175,20
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu raka
w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których
nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali
uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Sandoz GmbH

Rx-z

Sorafenib Sandoz: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

100% 2063,88
B(1)
bezp³.
Sarilumab (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Rak nerkowokomórkowy. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych
z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2 lub zostali uznani za niekwalifiStada Arzneimittel
kuj¹cych siê do takiej terapii.

Rx-z

Sorafenib Stada: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

100% 3171,80
B(1)
bezp³.
Sorafenib (1) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
raka w¹trobokomórkowego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu raka w¹trobowokomórkowego. Produkt jest
wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym,
u których nie powiod³a siê wczeœniejsza terapia interferonem-a albo interleukin¹-2
lub zostali uznani za niekwalifikuj¹cych siê do takiej terapii.
Zentiva

Rx-z

Sorafenib Zentiva: tabl. powl. 200 mg - 112 szt.

100% 15224,96
B(1)
bezp³.
100% 20358,70
Rx-z (2)
B
bezp³.
Atezolizumab (1) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca
(2) Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program lekowy:
leczenie raka w¹trobokomórkowego
W: Rak urotelialny (ang. UC). Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem urotelialnym miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami: po wczeœniejszej chemioterapii zawieraj¹cej zwi¹zki platyny lub u
pacjentów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do leczenia cisplatyn¹ i u których ekspresja
PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³5%. Niedrobnokomórkowy rak p³uca
(NDRP) we wczesnym stadium. Produkt w monoterapii jest wskazany jako leczenie adiuwantowe po ca³kowitej resekcji i chemioterapii opartej na zwi¹zkach platyny u doros³ych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca o wysokim
ryzyku wyst¹pienia nawrotu, u których w tkance nowotworowej ekspresja PD-L1
wynosi ³50% na komórkach guza (ang. TC) oraz u których nie wykryto mutacji
EGFR ani rearan¿acji ALK. Niedrobnokomórkowy rak p³uca (NDRP) z przerzutami. Produkt, w skojarzeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyn¹, jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z niep³askonab³onkowym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca z przerzutami. U pacjentów z NDRP
z mutacj¹ EGFR lub z ALK-dodatnim NDRP produkt w skojarzeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyn¹ jest wskazany dopiero po niepowodzeniu
odpowiednich terapii ukierunkowanych molekularnie. Produkt w skojarzeniu z
nab-paklitakselem i karboplatyn¹ jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z niep³askonab³onkowym NDRP z przerzutami, u których nie
wykryto mutacji EGFR ani rearan¿acji ALK. Produkt leczniczy w monoterapii jest
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z NDRP z przerzutami, z ekspresj¹ PD-L1 ³50% na komórkach guza (TC) lub ³10% na komórkach
immunologicznych naciekaj¹cych guz (ang. IC) oraz u których nie wykryto mutacji
EGFR ani rearan¿acji ALK. Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z NDRP miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po wczeœniejszej chemioterapii. Pacjenci z NDRP z mutacj¹ EGFR lub ALK-dodatnim
NDRP przed leczeniem produktem powinni otrzymaæ równie¿ terapie ukierunkowane molekularnie. Drobnokomórkowy rak p³uca (DRP). Produkt, w skojarzeniu z
karboplatyn¹ i etopozydem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z drobnokomórkowym rakiem p³uca w chorobie rozleg³ej (ang.
ES-SCLC). Potrójnie ujemny rak piersi (ang. TNBC). Produkt w skojarzeniu z
nab-paklitakselem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nieoperacyjnym potrójnie ujemnym rakiem piersi, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach immunologicznych naciekaj¹cych guz (IC)
³1%, którzy wczeœniej nie otrzymywali chemioterapii z powodu choroby rozsianej. Rak w¹trobowokomórkowy (ang. HCC). Produkt, w skojarzeniu z bewacyzumabem jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym lub
nieresekcyjnym rakiem w¹trobowokomórkowym, którzy wczeœniej nie otrzymywali leczenia systemowego.
Roche

Tecentriq: inf. [konc. do przyg. roztw.] 840 mg
- 1 fiol. 14 ml NOWOŒÆ
tTecentriq: inf. [konc. do przyg. roztw.] 1200 mg
- 1 fiol. 20 ml u

Rx-z

tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 1 fiol. 5,5 ml + 4 fiol. 8,3 ml

100% 9468900,00
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 5,5 ml + 3 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
(1)
- 1 fiol. 5,5 ml + 2 fiol. 8,3 ml
B
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 5,5 ml + 7 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 5,5 ml + 6 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
(1)
- 2 fiol. 5,5 ml + 7 fiol. 8,3 ml
B
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 2 fiol. 5,5 ml + 8 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 2 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
(1)
- 2 fiol. 5,5 ml + 5 fiol. 8,3 ml
B
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 2 fiol. 5,5 ml + 4 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 2 fiol. 5,5 ml + 3 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
(1)
- 2 fiol. 5,5 ml + 2 fiol. 8,3 ml
B
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
(1)
- 2 fiol. 5,5 ml + 1 fiol. 8,3 ml
B
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 2 fiol. 5,5 ml + 6 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 3 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
(1)
- 4 fiol. 8,3 ml
B
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 5 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 6 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
(1)
- 7 fiol. 8,3 ml
B
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 8 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
100% 9468900,00
tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
Rx-z
- 9 fiol. 8,3 ml
B(1)
bezp³.
Onasemnogene abeparvovec (1) Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku
miêœni
W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu: pacjentów z rdzeniowym zanikiem miêœni (ang. SMA) 5q z bialleliczn¹ mutacj¹ genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1; lub pacjentów z rdzeniowym zanikiem miêœni 5q z bialleliczn¹
mutacj¹ genu SMN1 i z nie wiêcej ni¿ 3 kopiami genu SMN2.

Rx-z

Novartis Gene Therapies EU Limited

Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym

tAmgevita: inj. [roztw.] 20 mg - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z 100% 474,66
u
B(1)
bezp³.
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100% 1898,63
u
B(1)
bezp³.
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
X
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 6 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100%
X
u
Rx-z
100%
tAmgevita:
inj.
[roztw.]
40
mg
6
wstrzyk.
0,8
ml
u
X
Program lekowy: leczenie raka z komórek merkla aweluma-

bem
tBavencio®:

100% 3882,82
inf. [konc. do sporz. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
Avelumab (1) Program lekowy: leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym, Program lekowy: leczenie raka z komórek merkla awelumabem
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii u doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem z komórek Merkla (ang. MCC). Produkt leczniczy
jest wskazany do stosowania w monoterapii jako leczenie podtrzymuj¹ce pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym (ang. UC), którzy s¹ bez progresji po zastosowaniu chemioterapii
opartej na pochodnych platyny. Produkt leczniczy skojarzeniu z aksytynibem jest
wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (ang. RCC).
Merck

Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku miêœni
tEvrysdi: prosz. do sporz. roztw. doustnego
0,75 mg/ml - but. 80 ml

100% 40398,99
B(1)
bezp³.
Risdiplam (1) Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku miêœni
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu rdzeniowego zaniku
miêœni 5q (SMA) u pacjentów w wieku 2 m-cy i starszych, z klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1, typu 2 lub typu 3 lub posiadaj¹cych od jednej do czterech kopii genu
Roche Registration
SMN2.

Rx-z

100% 341334,00
B(1)
bezp³.
Nusinersen (1) Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku miêœni
W: Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia rdzeniowego zaniku miêœni 5q.

tSpinraza: inj. [roztw.] 12 mg - 1 fiol. 5 ml

Rx-z

Biogen

tZolgensma: inf. [roztw.] 2 x 10^13 vg/ml
- 1 fiol. 5,5 ml + 5 fiol. 8,3 ml

100% 9468900,00
Rx-z
B(1)
bezp³.

Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. AMGEVITA stosowana z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów,
mierzonego radiologicznie oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów: produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w leczeniu
czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych
przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy
mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze
leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumab nie by³ badany u pacjentów
w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych: produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnej postaci zapalenia
stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia.
Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest
niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi cechami zapalenia w obrazie rezonansu magnetycznego lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, kt-

órzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kwalifikowani do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci
³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapiê lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych
(Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne
inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem
oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia, lub jest ono u
nich przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w
wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê podstawow¹, lek z grupy kortykosteroidów i lek immunomoduluj¹cy, albo u których wystêpowa³a nietolerancja lub
przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie
jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczaj¹cej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym
kortykosteroidy i 6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), albo wtedy, gdy
nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
nieinfekcyjnego zapalenia czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej oka u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie kortykosteroidami oraz u pacjentów, u których konieczne jest zmniejszenie dawki
kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest dla pacjenta niew³aœciwe.
Amgen

Cimzia : inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. (+2 gaziki) Rx-z 100% 3072,72
u
B(1)
bezp³.
Certolizumab pegol (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem
pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez
zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie
ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci
³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany: w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu, jeœli
odpowiedŸ na leki przeciwreumatyczne modyfikuj¹ce przebieg choroby (LMPCh)
(ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs - DMARDs), w tym na MTX, jest niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy
MTX jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
W leczeniu ciê¿kiego, czynnego i progresywnego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, którzy nie byli wczeœniej leczeni MTX lub innymi LMPCh. Wykazano, ¿e produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z MTX zmniejsza szybkoœæ
postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê
stanu czynnoœciowego. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnej osiowej spondyloartropatii o ciê¿kim
nasileniu, która obejmuje: zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK)
(znane równie¿ jako radiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z czynnym
zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa o ciê¿kim nasileniu, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹. Osiow¹ spondyloartropatiê bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (znan¹ równie¿
jako nieradiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia objawiaj¹cymi siê zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (CRP) lub wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego (MRI), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
NLPZ lub ich nie toleruj¹. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z MTX jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów, jeœli odpowiedŸ na poprzednie leczenie LMPCh jest
niewystarczaj¹ca. Produkt mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
£uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u osób doros³ych wymagaj¹cych
terapii systemowej. Szczegó³y dotycz¹ce dzia³ania terapeutycznego - patrz ChPL.
(W³aœciwoœci farmakodynamiczne).
UCB Pharma
100% 2891,70
B(1)
bezp³.
100% 2891,70
Rx (1)
B
bezp³.
100% 578,34
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 10 mg/ml
Rx (2)
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.)
B
bezp³.
100% 1445,85
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 25 mg/ml
Rx
(3)
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ 4 ig³y+ 8 gaz.)
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
(2) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (3) Program lekowy:
leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej,
Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy:
leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie
inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresyw-

Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z
alkoholem)
Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. (+8 gaz. z
alkoholem)

Rx

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
nym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Wskazania dawka 10 mg. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów
(MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. £uszczyca zwyk³a (plackowata) u
dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na
dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub
fototerapiie. Wskazania dawka 25 mg i 50 mg. Reumatoidalne zapalenie stawów: lek w po³¹czeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu reumatoidalnego
zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg
choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. Lek jest równie¿
wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych wczeœniej metotreksatem. Lek stosowany
pojedynczo lub w po³¹czeniu z metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu
zwi¹zanego z uszkodzeniem struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS): leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez
obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. Produkt leczniczy nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2. r¿. £uszczycowe zapalenie stawów: leczenie czynnego i
postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych w przypadkach, gdy
wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg
choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e lek powodowa³ poprawê sprawnoœci
fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych, potwierdzone w badaniu rentgenowskim u
pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w
przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa
spondyloartropatia bez zmian radiologicznych: leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹
osiowej spondyloartropatii bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami
przedmiotowymi zapalenia, w tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego
(ang. C-reactive protein, CRP) i/lub zmianami w badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). £uszczyca zwyk³a (plackowata): leczenie doros³ych z
³uszczyc¹ zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie
odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹
brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat
lub naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y: leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Pfizer
100% 1077,30
B(1)
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian
radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich
postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy
plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z
ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK),
Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program
lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w po³¹czeniu z metotreksatem jest
wskazany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu
umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest
przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem
jest nieodpowiednie. Produkt jest równie¿ wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych
wczeœniej metotreksatem. Etanercept stosowany pojedynczo lub w po³¹czeniu z
metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu zwi¹zanego z uszkodzeniem
struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika
reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u m³odzie¿y w wieku od
12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na
tradycyjne leczenie. Lek nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2 r¿. £uszczycowe zapalenie stawów. Leczenie czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów
u doros³ych w przypadkach, gdy wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e etanercept powodowa³ poprawê sprawnoœci fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym
zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu rentgenowskim u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie
stawów krêgos³upa (ZZSK). Leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa spondyloartropatia bez zmian
radiologicznych. Leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii
bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia, w
tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (ang. CRP) i/lub zmianami w
badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpo-

tErelzi: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml

Rx-z

Erelz

wiedŸ na NLPZ. £uszczyca zwyk³a (plackowata). Leczenie doros³ych z ³uszczyc¹
zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat lub
naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Sandoz GmbH

tFlixabi: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

100% 986,58
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem. Doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej
nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w
wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie
kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym
leczeniem immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie
reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y
przeciwwskazania do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat,
którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia
stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na
konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt
leczniczy nale¿y podawaæ w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u
których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do
takiego leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ
stawów obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie toleruj¹ innych schematów leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psolarenem
w po³¹czeniu z promieniowaniem UVA (PUVA).
Samsung

Humira: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. + 2 gaziki
nas¹czone alkoholem u
Humira: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. + 2 gaziki
nas¹czone alkoholem u
Humira: inj. [roztw.] 40 mg - 2 fiol. + 2 strzyk. u
Humira: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. + 2 gaziki u

Rx-z

Rx-z

100% 2577,87
B(1)
bezp³.

Rx-z 100% 2577,87
Rx-z 100%
X
Rx-z 100% 2577,87

Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e produkt leczniczy stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ
na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. MARDs) okaza³a
siê niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Produktu leczniczego nie badano u pacjentów w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa
(ZZSK). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym
zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na standardowe
leczenie jest niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi objawami przedmiotowymi
zapalenia w postaci zwiêkszonego stê¿enia bia³ka C-reaktywnego lub potwierdzonymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e produkt leczniczy zmniejsza szybkoœæ postêpu
uszkodzenia stawów obwodowych mierzon¹ radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej
do ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna
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(plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w
wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i
fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy
jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów
potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na
standardowe leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi
na pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które
wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do
stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali
wystarczaj¹cej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym kortykosteroidy i 6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony
naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami, u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niew³aœciwe. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
standardowe leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
AbbVie Polska

tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 amp.-strzyk.
u

100% 2041,20
B(1)
bezp³.
100% 2041,20
tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 wstrzyk. u Rx-z (1)
B
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem jest
wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u
doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e adalimumab stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem
jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD) okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa
(ZZSK), gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest niezadowalaj¹ca.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹
spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego i/lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na
uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e adalimumab zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
£uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej
przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata)
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat,
które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub
nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów
potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i
m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na
pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci
choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek
immunomoduluj¹cy, lub u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania
do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali
wystarczaj¹cej odpowiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i
6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego
leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony
naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami, u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niew³aœciwe. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Sandoz GmbH

Rx-z
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Idaci

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1 Rx-z 100% 800,66 aj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy now- - 1 fiol. 20 ml u
ig³a + 1 nasadka + 2 gaziki u
B(1)
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie konFresenius Kabi
wencjonalne jest niew³aœciwe.

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 Rx-z 100% 1521,25
gaziki u
B(1)
bezp³.
tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml + 2 gaziki Rx-z 100% 1521,25
u
B(1)
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie zapalenia b³ony naczyniowej oka (ZBN) - czêœæ poœrednia, odcinek tylny lub ca³a b³ona
naczyniowa
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Fresenius Kabi

otworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie preparatu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy wp³yw na postêp
uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ: preparat w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u doros³ych pacjentów z ciê¿k¹,
aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera) (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. microscopic
polyangiitis, MPA).
Roche Registration

100% 2211,30
B(1)
bezp³.
100% 2211,30
RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³.
Tocilizumab (1) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
W: Produkt, w skojarzeniu z metotreksatem (MTX), jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego, u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ
na leczenie lub nietolerancjê dotychczasowego leczenia jednym lub kilkoma lekami
przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs) lub inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. TNF). Produkt mo¿e byæ podawany w
monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana. Wykazano, ¿e produkt zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz
powoduje poprawê sprawnoœci fizycznej przy podawaniu ³¹cznym z metotreksatem.
Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o pocz¹tku uogólnionym (uMIZS) u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat,
u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie NLPZ i kortykosteroidami systemowymi. Produkt mo¿e byæ podawany w monoterapii (w przypadku
nietolerancji MTX oraz u pacjentów, u których leczenie MTX nie jest wskazane) lub
w skojarzeniu z MTX.
Roche

100% 5454,59
B(1)
bezp³.
100% 5454,59
Rx-z (1)
tOlumiant: tabl. powl. 4 mg - 35 szt.
B
bezp³.
Baricitinib (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
W: Baricytynib jest wskazany w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na terapiê lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs) jest
niewystarczaj¹ca lub którzy nie toleruj¹ takiego leczenia. Baricytynib mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (dostêpne dane dotycz¹ce mo¿liwoœci leczenia skojarzonego. Baricytynib jest wskazany w leczeniu
atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pa- tRuxience: inf. [konc. do sporz. roztw.] 100 mg
cjentów wymagaj¹cych leczenia ogólnego. Baricytynib jest wskazany do stosowa- - 1 fiol. 10 ml
nia w leczeniu ciê¿kiej postaci ³ysienia plackowatego u doros³ych pacjentów.Eli Lilly

tOlumiant: tabl. powl. 2 mg - 35 szt.

Rx-z

100% 3508,60
B(1)
bezp³.
Upadacitinibe (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego
zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego
reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych
przebieg choroby (ang. DMARDs) jest niewystarczaj¹ca lub którzy nie toleruj¹ takiego leczenia. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w
leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków DMARD jest niewystarczaj¹ca lub którzy
nie toleruj¹ takiego leczenia. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt
jest wskazany w leczeniu czynnego zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne jest
niewystarczaj¹ca. Atopowe zapalenie skóry. Produkt jest wskazany w leczeniu
umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 12 lat i starszych, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. AbbVie Polska

tRinvoq: tabl. o przed³. uwalnianiu 15 mg - 28 szt.

Rx-z

100% 1087,51
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2718,77
tRiximyo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Produkt stosuje siê u doros³ych w nastêpuj¹cych wskazaniach. Ch³oniaki nieziarnicze (NHL). Produkt jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych chorych
na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
skojarzeniu z chemioterapi¹. Produkt jest wskazany w leczeniu podtrzymuj¹cym
chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedŸ na leczenie indukcyjne. Produkt w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w
przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy
po chemioterapii. Produkt jest wskazany w leczeniu chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna,
prednizolon). Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika
martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie rytuksymabu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy
wp³yw na postêp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ. Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera)
Sandoz GmbH
100% 2309,62 (ang. GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. MPA).
MabThera®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg/10 ml Rx-z B(1)
bezp³.
100%
3095,82
- 2 fiol. 10 ml
RoActemra: inj. [roztw.] 162 mg/ml - 4 amp.-strzyk. u Rx-z B(1)
B(2)
bezp³.
bezp³.
100% 5775,58 Tocilizumab (1) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
MabThera®: inf. [konc. do przyg. roztw.] 500 mg/50 ml Rx-z B(1)
bezp³. m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
- 1 fiol. 50 ml
W: Produkt, w skojarzeniu z metotreksatem (MTX), jest wskazany: w leczeniu doroB(2)
bezp³. s³ych pacjentów z czynnym, postêpuj¹cym reumatoidalnym zapaleniem stawów
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z za- (RZS) o ciê¿kim nasileniu, nieleczonych dotychczas za pomoc¹ MTX; w leczeniu
paleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program le- doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o nasilkowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego eniu umiarkowanym do ciê¿kiego, u których stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê dotychczasowego leczenia jednym lub kilkoma
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Produkt leczniczy stosuje siê u doros³ych w nastêpuj¹cych wskazaniach: ch³o- lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs)
niaki nieziarnicze (NHL): preparat jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych lub inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. anti-TNF). Produkt mo¿e byæ
chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawanso- podawany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u
wania w skojarzeniu z chemioterapi¹. Preparat jest wskazany w leczeniu podtrzym- których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana. Wykazano, ¿e prouj¹cym chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u których uzyskano odpowiedŸ dukt zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie
na leczenie indukcyjne. Preparat w monoterapii jest wskazany w leczeniu chorych oraz powoduje poprawê sprawnoœci fizycznej przy podawaniu ³¹cznym z metotrekRoche
na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w satem.
przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy
100% 442,26
RoActemra:
inf.
[konc.
do
przyg.
roztw.]
20
mg/ml
po chemioterapii. Preparat jest wskazany w leczeniu chorych na ch³oniaki nieziarniRx-z (1)
B
bezp³.
cze rozlane z du¿ych komórek B, z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z - 1 fiol. 4 ml u
chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, RoActemra: inf./inj. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
100% 442,26
Rx-z
prednizolon). Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL): preparat w skojarzeniu z
B(1)
bezp³.
chemioterapi¹ jest wskazany u chorych z PBL w leczeniu wczeœniej nieleczonych - 1 fiol. 4 ml u
chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostêpna RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
100% 1105,65
Rx-z
jest ograniczona iloœæ danych dotycz¹cych skutecznoœci i bezpieczeñstwa stosowa- - 1 fiol. 10 ml u
B(1)
bezp³.
nia u pacjentów uprzednio leczonych przeciwcia³ami monoklonalnymi, w tym prepa100% 1105,65
ratem, lub u pacjentów wczeœniej opornych na leczenie preparatem w skojarzeniu z RoActemra: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z (1)
chemioterapi¹. Reumatoidalne zapalenie stawów: preparat w skojarzeniu z metot- - 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³.
reksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim,
aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono niewystarcz-

tRiximyo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 100 mg
- 2 fiol. 10 ml

Rx-z B(1)

Rx-z

100% 500,09
bezp³.
B(2)
bezp³.
100% 2500,47
tRuxience: inf. [konc. do sporz. roztw.] 500 mg
Rx-z B(1) bezp³.
- 1 fiol. 50 ml
B(2)
bezp³.
Rituximab (1) Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatoœci z zapaleniem naczyñ (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyñ (MPA), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (2) Chemioterapia ICD-10: C.51.
W: Ch³oniaki nieziarnicze (NHL). Produkt jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w skojarzeniu z chemioterapi¹. Produkt jest wskazany w
leczeniu podtrzymuj¹cym doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe, u
których uzyskano odpowiedŸ na leczenie indukcyjne. Produkt w monoterapii jest
wskazany w leczeniu doros³ych chorych na nieziarnicze ch³oniaki grudkowe w III-IV
stopniu klinicznego zaawansowania w przypadku opornoœci na chemioterapiê lub w
przypadku drugiego lub kolejnego nawrotu choroby po chemioterapii. Produkt jest
wskazany w leczeniu doros³ych chorych na ch³oniaki nieziarnicze rozlane z du¿ych
komórek B z dodatnim antygenem CD20, w skojarzeniu z chemioterapi¹ wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizolon). Produkt w
skojarzeniu z chemioterapi¹ jest wskazany w leczeniu wczeœniej nieleczonych pacjentów pediatrycznych (w wieku ³6 m-cy do <18 lat) z zaawansowanymi ch³oniakami z dodatnim antygenem CD20, w tym ch³oniakami rozlanymi z du¿ych komórek B
(ang. DLBCL), ch³oniakiem Burkitta (ang. BL)/bia³aczk¹ typu Burkitta (ostr¹ bia³aczk¹ z dojrza³ych komórek B) (ang. BAL) lub ch³oniakiem przypominaj¹cym ch³oniak
Burkitta (ang. BLL). Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (PBL). Produkt w skojarzeniu
z chemioterapi¹ jest wskazany u pacjentów z PBL w leczeniu wczeœniej nieleczonych pacjentów oraz u pacjentów opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostêpna jest ograniczona iloœæ danych dotycz¹cych skutecznoœci i bezpieczeñstwa
stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwcia³ami monoklonalnymi, w
tym rytuksymabem lub u pacjentów wczeœniej opornych na leczenie rytuksymabem
w skojarzeniu z chemioterapi¹. Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿kim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których
stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lub nietolerancjê innych leków modyfikuj¹cych proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang. TNF). Wykazano, ¿e podawanie
produktu w skojarzeniu z metotreksatem wywiera, potwierdzony w ocenie radiologicznej, hamuj¹cy wp³yw na postêp uszkodzenia stawów oraz poprawia sprawnoœæ fizyczn¹. Ziarniniakowatoœæ z zapaleniem naczyñ i mikroskopowe zapalenie naczyñ.
Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany w leczeniu doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ ziarniniakowatoœci¹ z zapaleniem naczyñ (Wegenera)
(ang. GPA) i mikroskopowym zapaleniem naczyñ (ang. MPA). Produkt w skojarzeniu z glikokortykosteroidami jest wskazany do indukcji remisji u dzieci i m³odzie¿y
(od ³2 do <18 lat) z ciê¿k¹, aktywn¹ GPA (Wegenera) i MPA. Pêcherzyca zwyk³a.
Produkt jest wskazany w leczeniu pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹ (PV) o nasileniu
umiarkowanym do ciê¿kiego.
Pfizer

Rx-z B(1)

Simponi: inj. [roztw.] 50 mg - 1 amp.-strzyk.

Rx-z 100%

Simponi: inj. [roztw.] 50 mg - 1 wstrzyk.

Rx-z

X
100% 2911,26
(1)
B
bezp³.
Golimumab (1) Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (ang. RA ). Lek w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, u których
stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARD), w tym MTX; doros³ych pacjentów z czynnym ciê¿kim i progresywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy
nie byli wczeœniej leczeni MTX. Wykazano, ¿e preparat w skojarzeniu z MTX zmniejsza tempo progresji uszkodzenia stawów mierzone w badaniu RTG oraz powoduje
poprawê sprawnoœci fizycznej. £uszczycowe zapalenie stawów (ang. PsA). Lek,
stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e leczenie
preparatem powoduje spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu RTG u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby oraz poprawia aktywnoœæ fizyczn¹. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów
krêgos³upa (ang. AS). Lek jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego (ang. UC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub
ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie
kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub którzy Ÿle
tolerowali leczenie, lub u których by³y przeciwwskazania do takiego leczenia.
Janssen Biologics B.V.

100% 3061,80
B(1)
bezp³.
100% 6123,60
Rx-z (2)
tXeljanz: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
B
bezp³.
Tofacitinib (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(£ZS) (2) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego

tXeljanz: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.

Rx-z

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
(WZJG)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Tofacytynib w skojarzeniu z metotreksatem (ang. MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z
niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nietolerancj¹ na jeden lub wiêcej leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD). Tofacytynib
mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub jeœli
leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. £uszczycowe zapalenie stawów.
Tofacytynib w skojarzeniu z MTX jest wskazany w leczeniu aktywnego ³uszczycowego zapalenia stawów (£ZS) u doros³ych pacjentów, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odpowiedŸ lub nietolerancja na wczeœniejsze leczenie lekiem
przeciwreumatycznym modyfikuj¹cym przebieg choroby (ang. DMARD). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Tofacytynib jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów
krêgos³upa (ZZSK), u których odpowiedŸ na standardowe leczenie by³a niewystarczaj¹ca. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Tofacytynib jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (WZJG) o
nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹, utrat¹ odpowiedzi lub nietolerancj¹ leczenia konwencjonalnego
lub leczenia biologicznego. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS).
Tofacytynib jest wskazany do stosowania w leczeniu aktywnej postaci m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów [zapalenia wielostawowego z czynnikiem reumatoidalnym (RF+) lub bez czynnika reumatoidalnego (RF-) i rozszerzaj¹cego
zapalenia nielicznostawowego] oraz m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów (£ZS) u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, u których wyst¹pi³a niewystarczaPfizer
j¹ca odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie DMARD.

Zessl

43

100% 3118,50
B(1)
bezp³.
100% 3118,50
Copaxone®: inj. podsk. [roztw.] 40 mg/ml
Rx (1)
- 12 amp.-strzyk. 1 ml
B
bezp³.
Glatiramer acetate (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu pacjentów z postaciami rzutowymi stwardnienia rozsianego (ang. MS) (w celu uzyskania wa¿nych informacji na temat grupy pacjentów, dla której skutecznoœæ zosta³a potwierdzona, szczegó³y patrz ChPL).
Produkt nie jest wskazany u pacjentów z pierwotnie lub wtórnie postêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego.
Teva Pharmaceuticals Polska

nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy maks. uniesieniu brwi, u doro- Copaxone®: inj. podsk. [roztw.] 20 mg/ml
Allergan - 28 amp.-strzyk.
s³ych osób, gdy ich nasilenie ma psychologiczny wp³yw na pacjenta.

Rx

100% 710,34
B(1)
bezp³.
100% 1183,90
Rx (1)
B
bezp³.
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy, Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze
mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w
mózgowym pora¿eniu dzieciêcym
W: Dynamiczna stopa koñska spowodowana spastycznoœci¹ u chodz¹cych dzieci
100% 2835,00
Rx-z (1)
od 2 lat i starszych z pora¿eniem mózgowym dzieciêcym; kurczowy krêcz szyi u do- Gaxenim: kaps. twarde 0,5 mg - 28 szt.
B
bezp³.
ros³ych; kurcz powiek u doros³ych; po³owiczy kurcz twarzy u doros³ych; spastycznoœæ ogniskowa koñczyn u doros³ych: spastycznoœæ ogniskowa koñczyn górnych, Fingolimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
spastycznoœæ ogniskowa koñczyn dolnych; nadmierna potliwoœæ pach. Ipsen Poland W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania jako lek modyfikuj¹cy przebieg
choroby w monoterapii wysoce aktywnej postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia
100% 642,99 rozsianego w nastêpuj¹cych grupach pacjentów doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y w
Xeomin: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j. LD50
Rx (1)
- 1 fiol. 100 j. (LD50)
B
bezp³. wieku 10 lat i starszych: pacjenci z wysok¹ aktywnoœci¹ choroby pomimo pe³nego i
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kur- w³aœciwego cyklu leczenia co najmniej 1 produktem leczniczym modyfikuj¹cym jej
czu twarzy, Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze przebieg (wyj¹tki i informacje o czasie trwania okresu wyp³ukiwania leku z organizmu (szczegó³y patrz ChPL) lub pacjenci z szybko rozwijaj¹c¹ siê, ciê¿k¹, rzutomózgu z u¿yciem toksyny botulinowej
W: Lek jest stosowany u doros³ych do objawowego leczenia: kurczu powiek i po³owi- wo-remisyjn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego, definiowan¹ jako 2 lub wiêcej
czego kurczu twarzy, dystonii szyjnej z przewag¹ komponenty rotacyjnej (kurczowy rzutów powoduj¹cych niesprawnoœæ w ci¹gu 1 roku oraz 1 lub wiêcej zmian ulegakrêcz szyi), spastycznoœci koñczyny górnej i przewlek³ego œlinotoku z powodu zabu- j¹cych wzmocnieniu po podaniu gadolinu w obrazach MRI mózgu lub znacz¹ce
Merz Pharmaceuticals zwiêkszenie liczby zmian T2-zale¿nych w porównaniu z wczeœniejszym, ostatnio
tZessly: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg Rx-z 100% 850,50 rzeñ neurologicznych.
wykonywanym badaniem MRI.
Bausch Health
(1)
- 1 fiol.
B
bezp³.
Program lekowy: leczenie spastycznoœci w mózgowym po100% 5346,66
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
Rx-z (1)
kaps.
twarde
0,5
mg
28
szt.
tGilenya:
B
bezp³.
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna ra¿eniu dzieciêcym
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
100% 633,91 Fingolimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po- Botox: inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j.m.
Rx (1)
W: Lek jest wskazany do stosowania w monoterapii do modyfikacji przebiegu choroB
staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: - 1 fiol. 10 ml
bezp³. by w ustêpuj¹co-nawracaj¹cej postaci stwardnienia rozsianego o du¿ej aktywnoœci
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapal- Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywnoœci w nastêpuj¹cych grupach pacjentów: pacjenci z wysok¹ aktywnoœci¹ choroby pomienia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego wypieracza, Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy, mo leczenia interferonem-b. Tych pacjentów mo¿na zdefiniowaæ jako osoby, u którzapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze mózgu z u¿yc- ych nie nast¹pi³a odpowiedŸ na pe³en, w³aœciwy cykl (zwykle przynajmniej roczny)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).Produkt leczniczy w skojarzeniu z me- iem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w mózgowym po- leczenia interferonem-b. U pacjentów powinien wyst¹piæ co najmniej 1 rzut choroby
totreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowy- ra¿eniu dzieciêcym, Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê w ci¹gu ostatniego roku leczenia i co najmniej 9 hiperintensywnych zmian T2 w obch oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ przewlek³¹
razach MRI czaszki lub co najmniej 1 zmiana ulegaj¹ca wzmocnieniu po podaniu
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami W: Zaburzenia neurologiczne. Produkt leczniczy jest wskazany do objawowego gadolinu. „Pacjenta niereaguj¹cego na leczenie” mo¿na równie¿ zdefiniowaæ jako
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem; doros³ych leczenia: ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u dzieci z mózgowym pacjenta z niezmienion¹ lub zwiêkszona czêstoœci¹ rzutów lub z ciê¿kimi rzutami w
pacjentów z ciê¿k¹, czynn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie by- pora¿eniem dzieciêcym, w wieku dwóch lat i starszych jako uzupe³nienie terapii re- porównaniu z poprzednim rokiem; lub pacjenci z szybko rozwijaj¹c¹ siê, ciê¿k¹, ustli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby habilitacyjnej; ogniskowej spastycznoœci nadgarstka i d³oni u pacjentów doros³ych êpuj¹co-nawracaj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego, definiowan¹ jako 2 lub wiê(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniej- po udarze; ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u pacjentów doro- cej rzutów powoduj¹cych niesprawnoœæ w ci¹gu 1-go roku oraz 1 lub wiêcej zmian
szenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczni- s³ych po udarze; kurczu powiek (blefarospazm), po³owiczego kurczu twarzy i ulegaj¹cych wzmocnieniu po podaniu gandolinu w obrazach MRI mózgu lub znaczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby zwi¹zane z nim ogniskowe dystonie; idiopatycznego krêczu karku (dystonia szyjna). cz¹ce zwiêkszenie liczby zmian T2 w porównaniu z wczeœniejszym, ostatnio wykonCrohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy sche- Profilaktyki bólów g³owy u pacjentów doros³ych cierpi¹cych na przewlek³¹ migrenê ywanym badaniem MRI.
Novartis Europharm Limited
mat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by- (bóle g³owy wystêpuj¹ce 15 dni w m-cu lub czêœciej). Zaburzenia czynnoœci pê100% 6297,50
³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczenie czynnej cherza moczowego: idiopatyczna nadreaktywnoœæ pêcherza moczowego z objawRx-z (1)
inj.
[roztw.]
20
mg
1
wstrzyk.
0,4
ml
tKesimpta:
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali ami nietrzymania moczu, parciem nagl¹cym lub czêstomoczem, u pacjentów
B
bezp³.
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i le- doros³ych, z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nadwra¿liwoœci¹ na leki antycholiczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wska- nergiczne; nietrzymanie moczu u pacjentów doros³ych z nadreaktywnoœci¹ miêœnia Ofatumumab (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
zany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y 6-17 wypieracza pêcherza moczowego o pod³o¿u neurogennym po stabilnych urazach W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów
lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykoste- rdzenia krêgowego poni¿ej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (ang. relapsing forms of multiple
roidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u rozsianym. Zaburzenia skóry i jej przydatków: uporczywa, ciê¿ka, pierwotna nad- sclerosis, RMS) z aktywn¹ chorob¹ potwierdzon¹ w badaniu klinicznym lub obrazoNovartis Europharm Limited
których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów potliwoœæ pach, przeszkadzaj¹ca w codziennych czynnoœciach i oporna na leczenie wym.
leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem miejscowe. Przejœciowa poprawa wygl¹du nastêpuj¹cych zmarszczek: zmarszczki
100% 29702,73
immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest pionowe miêdzy brwiami o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy tLemtrada: inf. [konc. do przyg. roztw.] 12 mg
Rx-z (1)
B
bezp³.
wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego za- maks. zmarszczeniu brwi (tzw. zmarszczki g³adzizny czo³a) i/lub; zmarszczki w oko- - 1 fiol. 1,2 ml u
palenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na le- licy bocznego k¹ta oka o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy Alemtuzumab (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
czenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) pe³nym uœmiechu (zmarszczki typu „kurze ³apki”) i/lub; zmarszczki poziome czo³a o W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z aktywlub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy maks. uniesieniu brwi, u doro- n¹ rzutowo-ustêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (ang. relapsing remitting
do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. Pro- s³ych osób, gdy ich nasilenie ma psychologiczny wp³yw na pacjenta.
Allergan multiple sclerosis, RRMS) potwierdzon¹ przez objawy kliniczne lub wyniki diagnosdukt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zatyki obrazowej.
Sanofi Belgium
100% 710,34
palenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹ Dysport®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 300 j.m. - 1 fiol.
Rx (1)
100% 9812,50
na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub le- u
B
bezp³. Mavenclad: tabl. 10 mg - 1 szt. u
Rx-z
czenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. ZeB(1)
bezp³.
100% 1183,90
sztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w Dysport®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 j.m. - 1 fiol.
Rx (1)
100% 39250,01
leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u u
B
bezp³. Mavenclad: tabl. 10 mg - 4 szt. u
Rx-z
doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne le- Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurB(1)
bezp³.
czenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczenczu twarzy, Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze
100% 58875,01
iu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
Rx-z (1)
mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w Mavenclad: tabl. 10 mg - 6 szt. u
kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuB
bezp³.
j¹cymi przebieg choroby (DMARDs) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nale- mózgowym pora¿eniu dzieciêcym
Cladribine (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
¿y podawaæ: w skojarzeniu z metotreksatem; lub sam u pacjentów, u których W: Dynamiczna stopa koñska spowodowana spastycznoœci¹ u chodz¹cych dzieci W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u doros³ych w leczeniu rzutowej
leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego od 2 lat i starszych z pora¿eniem mózgowym dzieciêcym; kurczowy krêcz szyi u do- postaci stwardnienia rozsianego (ang. multiple sclerosis, MS) o du¿ej aktywnoœci,
leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹ ros³ych; kurcz powiek u doros³ych; po³owiczy kurcz twarzy u doros³ych; spastycz- potwierdzonej objawami klinicznymi lub wynikami diagnostyki obrazowej (MRI).
postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem noœæ ogniskowa koñczyn u doros³ych: spastycznoœæ ogniskowa koñczyn górnych,
Merck
poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów spastycznoœæ ogniskowa koñczyn dolnych; nadmierna potliwoœæ pach. Ipsen Poland
100% 748,44
obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowaRx-z
Program
lekowy:
leczenie
stwardnienia
rozsianego
tMayzent: tabl. powl. 0,25 mg - 12 szt.
nej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagoB(1)
bezp³.
waæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania,lub nie toleruj¹ innych schematów
100% 3141,18
100% 7484,40
leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub PUVA.
Rx-z (1)
tAubagio: tabl. powl. 14 mg - 28 szt.
Rx-z (1)
B
Sandoz GmbH
bezp³. tMayzent: tabl. powl. 0,25 mg - 120 szt.
B
bezp³.
Teriflunomide (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
100% 6985,44
Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej W: Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów ze stwardnieniem rozsia- tMayzent: tabl. powl. 2 mg - 28 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
nym (ang. MS) o przebiegu rzutowo-ustêpuj¹cym.
sanofi-aventis groupe
po udarze mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej
Siponimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
100%
3075,11
100%
633,91
Botox: inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j.m.
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wtórnie poAvonex: inj. [roztw.] 30 µg /0,5ml - 4 amp.-strzyk. u Rx-z B(1)
Rx (1)
bezp³. stêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (ang. SPMS) z aktywnoœci¹ choroby
- 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
100% 3075,11 potwierdzon¹ wystêpowaniem nawrotów lub cechami aktywnoœci zapalnej w badanBotulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywnoœci
Rx-z (1)
iach obrazowych.
Novartis Europharm Limited
wypieracza, Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy, Avonex: inj. [roztw.] 30 µg /0,5ml - 4 wstrzyk. u
B
bezp³.
Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze mózgu z u¿yc100% 23624,62
tOcrevus: inf. [konc. do przyg. roztw.] 30 mg/ml
Interferon
beta-1a
(1)
Program
lekowy:
leczenie
stwardnienia
rozsianego
Rx-z (1)
iem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w mózgowym po- 1 fiol. 10 ml
B
bezp³.
ra¿eniu dzieciêcym, Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu: pacjentów ze zdiagnozowan¹ nawracaj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (SR) okreœlonego w badaniach klinicz- Ocrelizumab (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
przewlek³¹
nych
jako
dwa
lub
wiêcej
zaostrzeñ
choroby
(nawrotów)
w
czasie
ostatnich
3
lat
bez
W: Zaburzenia neurologiczne. Produkt leczniczy jest wskazany do objawowego
W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z rzutowymi
leczenia: ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u dzieci z mózgowym oznak postêpu choroby miêdzy nawrotami; lek spowalnia postêp niesprawnoœci i postaciami stwardnienia rozsianego (ang. relapsing forms of multiple sclerosis,
pora¿eniem dzieciêcym, w wieku dwóch lat i starszych jako uzupe³nienie terapii re- zmniejsza czêstoœæ nawrotów; pacjentów, u których wyst¹pi³ pojedynczy przypadek RMS), z aktywn¹ chorob¹, definiowan¹ na podstawie cech klinicznych lub radiologihabilitacyjnej; ogniskowej spastycznoœci nadgarstka i d³oni u pacjentów doros³ych demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, którego ciê¿koœæ kwalifikuje do le- cznych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z wczesn¹
po udarze; ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u pacjentów doro- czenia podawanymi do¿ylnie kortykosteroidami, jeœli alternatywna diagnoza zosta³a pierwotnie postêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (ang. primary progressive
s³ych po udarze; kurczu powiek (blefarospazm), po³owiczego kurczu twarzy i wykluczona i jeœli istnieje du¿e ryzyko rozwoju klinicznie zdefiniowanego stwardnie- multiple sclerosis, PPMS) ocenian¹ na podstawie czasu trwania choroby i poziomu
zwi¹zane z nim ogniskowe dystonie; idiopatycznego krêczu karku (dystonia szyjna). nia rozsianego. Produkt leczniczy nale¿y odstawiæ u pacjentów, u których rozwinie niesprawnoœci, a tak¿e cech radiologicznych charakterystycznych dla aktywnoœci
Biogen zapalnej.
Profilaktyki bólów g³owy u pacjentów doros³ych cierpi¹cych na przewlek³¹ migrenê siê postêpuj¹ce SR.
Roche Registration
(bóle g³owy wystêpuj¹ce 15 dni w m-cu lub czêœciej). Zaburzenia czynnoœci pê100% 3228,88
cherza moczowego: idiopatyczna nadreaktywnoœæ pêcherza moczowego z objaw- Betaferon®: inj. [prosz.+ rozp.] 0,25 mg/ml [8 mln j.m.]
100% 2433,56 tPlegridy: inj. [roztw.] 63 µg+ 94 µg
Rx-z (1)
Rx-z (1)
- 2 wstrzyk. 0,5 ml u
ami nietrzymania moczu, parciem nagl¹cym lub czêstomoczem, u pacjentów - 15 zest.
B
bezp³.
B
bezp³.
doros³ych, z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nadwra¿liwoœci¹ na leki antycholi100% 3228,88
tPlegridy: inj. [roztw.] 63 µg+ 94 µg
nergiczne; nietrzymanie moczu u pacjentów doros³ych z nadreaktywnoœci¹ miêœnia Interferon beta-1b (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
Rx-z
B(1)
bezp³.
wypieracza pêcherza moczowego o pod³o¿u neurogennym po stabilnych urazach W: Wskazany w leczeniu: pacjentów z pojedynczym ogniskiem demielinizacji z - 2 amp.-strzyk. 0,5 ml u
rdzenia krêgowego poni¿ej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem czynnym procesem zapalnym, który jest wystarczaj¹co zaostrzony i uzasadnia le100% 3228,88
rozsianym. Zaburzenia skóry i jej przydatków: uporczywa, ciê¿ka, pierwotna nad- czenie poprzez do¿ylne podanie kortykosteroidów, jeœli wykluczono alternatywne tPlegridy: inj. [roztw.] 125 µg - 2 wstrzyk. 0,5 ml u Rx-z (1)
B
bezp³.
potliwoœæ pach, przeszkadzaj¹ca w codziennych czynnoœciach i oporna na leczenie rozpoznania i jeœli u pacjentów wystêpuje du¿e ryzyko rozwoju jawnego klinicznie
miejscowe. Przejœciowa poprawa wygl¹du nastêpuj¹cych zmarszczek: zmarszczki stwardnienia rozsianego; pacjentów z ustêpuj¹co-nawracaj¹c¹ postaci¹ stwardnie- tPlegridy: inj. [roztw.] 125 µg - 2 amp.-strzyk. 0,5 ml
100% 3228,88
Rx-z (1)
pionowe miêdzy brwiami o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy nia rozsianego, u których w ci¹gu ostatnich dwóch lat wyst¹pi³y przynajmniej dwa u
B
bezp³.
maks. zmarszczeniu brwi (tzw. zmarszczki g³adzizny czo³a) i/lub; zmarszczki w oko- rzuty choroby; pacjentów z wtórnie postêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego w
Bayer Peginterferon beta-1a (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
licy bocznego k¹ta oka o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy czynnym stadium choroby potwierdzonym rzutami.
pe³nym uœmiechu (zmarszczki typu „kurze ³apki”) i/lub; zmarszczki poziome czo³a o
W: Produkt jest wskazany do stosowania u doros³ych pacjentów z rzutowo-remisyj-

Dysport®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 300 j.m. - 1 fiol.
u
Dysport®: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 j.m. - 1 fiol.
u

Rx
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LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Ponvo

Biogen
100% 850,50
Rx-z (1)
Bopaho: tabl. powl. 125 mg - 56 szt. u
B
bezp³.
100% 607,60
Rx-z (1)
B
bezp³. Bosentan (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) w celu poprawy wydolnoœci
100% 4099,53
wysi³kowej oraz z³agodzenia objawów u pacjentów z zaburzeniami czynnoœciowymi
Rx-z (1)
Ponvory: tabl. powl. 20 mg - 28 szt.
B
bezp³. zakwalifikowanymi jako III klasa czynnoœciowa wed³ug WHO. Wykazano skutecznoœæ w nastêpuj¹cych chorobach: pierwotnym (idiopatycznym i dziedzicznym) TNP,
Ponesimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawracaj¹cymi postac- wtórnym TNP powsta³ym w przebiegu twardziny uk³adowej bez znacz¹cych œródiami stwardnienia rozsianego (RMS) w okresie aktywnoœci choroby, co okreœlono na mi¹¿szowych zmian p³ucnych, TNP przebiegaj¹cym z wrodzonym przeciekiem têtniczo-¿ylnym i zespo³em Eisenmengera. Wykazano równie¿ pewn¹ poprawê u
podstawie cech klinicznych lub stwierdzono w badaniach obrazowych.
Zentiva
Janssen-Cilag International N.V. pacjentów z II klas¹ czynnoœciow¹ TNP wed³ug klasyfikacji WHO.

n¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego.

Ponvory: tabl. powl. 2 mg+ 3 mg+ 4 mg+ 5 mg+ 6
mg+ 7 mg+ 8 mg+ 9 mg+ 10 mg - 14 szt.

100% 3643,54
B(1)
bezp³.
100%
3643,54
Rx-z (1)
Rebif® 44: inj. [roztw.] 44 µg/0,5 ml - 12 amp.-strzyk.
B
bezp³.
Interferon beta-1a (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Produkt jest wskazany w leczeniu: pacjentów z pojedynczym epizodem demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, jeœli wykluczono inne rozpoznania i jeœli u
pacjentów wystêpuje du¿e ryzyko rozwoju pewnego klinicznie stwardnienia rozsianego; pacjentów z postaci¹ stwardnienia rozsianego przebiegaj¹c¹ z rzutami. W badaniach klinicznych oznacza to wyst¹pienie przynajmniej dwóch lub wiêkszej liczby
rzutów zaburzeñ neurologicznych w ci¹gu ostatnich dwóch lat. Nie udowodniono
skutecznoœci u pacjentów z wtórnie postêpuj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego
przebiegaj¹c¹ bez rzutów.
Merck

Rebif® 44: inj. [roztw.] 44 µg/0,5 ml - 4 wk³. 1,5 ml

Rx-z

Bosentan Sandoz GmbH: tabl. powl. 125 mg - 56 szt. Rx-z 100% 1417,50
u
B(1)
bezp³.

¿y w wieku 1-17 lat o mc. >20 kg z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego pod wzglêdem poprawy wydolnoœci
wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego
Zentiva
oraz wtórnych zwi¹zanych z wrodzon¹ wad¹ serca.
100% 453,60
B(1)
bezp³.
Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym
sklasyfikowanym wed³ug WHO jako klasa II i III, lek stosuje siê w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz zwi¹zanych z chorobami tkanki
³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 1. roku do 17 lat z
têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego pod wzglêdem poprawy wydolnoœci wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w
pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego oraz zwi¹zanych z wrodzon¹ wad¹
serca.
UAB Norameda

Silungo: tabl. powl. 20 mg - 90 szt. u

Bosentan (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) w celu poprawy wydolnoœci
wysi³kowej oraz z³agodzenia objawów u pacjentów z III klas¹ czynnoœciow¹ zaburzeñ wg klasyfikacji WHO. Wykazano skutecznoœæ w nastêpuj¹cych chorobach:
pierwotne (idiopatyczne i dziedziczne) têtnicze nadciœnienie p³ucne; wtórne têtnicze Tresuvi: inf. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
nadciœnienie p³ucne w przebiegu twardziny uk³adowej bez znacz¹cych œródmi¹¿szowych zmian p³ucnych; têtnicze nadciœnienie p³ucne zwi¹zane z wrodzonym Tresuvi: inf. [roztw.] 2,5 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
przeciekiem „z lewej na praw¹” i zespo³em Eisenmengera. Wykazano równie¿ pewn¹ poprawê u pacjentów z II klas¹ czynnoœciow¹ TNP wg klasyfikacji WHO. Produkt
leczniczy jest równie¿ wskazany w celu zmniejszenia liczby nowych owrzodzeñ na Tresuvi: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
opuszkach palców u pacjentów z twardzin¹ uk³adow¹ i obecnymi owrzodzeniami
Sandoz GmbH
palców.

Rx

100% 2381,40
B(1)
bezp³.
100% 5953,50
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 11907,00
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 23814,00
Rx-z (1)
Tresuvi: inf. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 10 ml u
B
bezp³.
Treprostinil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego
(TNP)
W: Leczenie idiopatycznego lub dziedzicznego têtniczego nadciœnienia p³ucnego
(TNP) w celu poprawy tolerancji wysi³kowej i objawów chorobowych u pacjentów
znajduj¹cych siê w III czynnoœciowej klasie wg klasyfikacji NYHA.
Amomed

Rx-z

100% 226,80
B(1)
bezp³.
Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
W: Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym sklasyfikowanym wg WHO jako klasa II i III, lek stosuje siê w celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego w pierwotnych
postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz wtórnych zwi¹zanych z chorobami tkanki
100% 14061,60
Rx-z (1)
³¹cznej. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 1. roku do 17 lat z têtniczym nadci- tUptravi: tabl. powl. 200 µg - 60 szt. u
B
bezp³.
œnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu pod wzglêdem po100% 32810,40
prawy wydolnoœci wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych postaciach
100% 1072,76
Rx-z (1)
tUptravi: tabl. powl. 200 µg - 140 szt. u
nadciœnienia
p³ucnego
oraz
wtórnych
zwi¹zanych
z
wrodzon¹
wad¹
serca.
Rx-z (1)
B
bezp³.
Tecfidera: kaps. dojelitowe, twarde 120 mg - 14 szt.
Accord Healthcare
B
bezp³.
100% 28123,20
100% 4291,06
Rx-z (1)
100% 10791,80 tUptravi: tabl. powl. 400 µg - 60 szt. u
Rx-z (1)
Tecfidera: kaps. dojelitowe, twarde 240 mg - 56 szt.
B
Rx
bezp³.
tOpsumit: tabl. powl. 10 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
B(1)
bezp³.
100% 42184,80
Dimethyl fumarate (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
Macitentan (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) tUptravi: tabl. powl. 600 µg - 60 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów doros³ych z rzuto- W: Produkt leczniczy, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, jest wskazany do
Biogen stosowania w d³ugotrwa³ej terapii têtniczego nadciœnienia p³ucnego (ang. PAH) u
wo-remisyjn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego.
100% 56246,40
Rx-z (1)
doros³ych z II lub III klas¹ czynnoœciow¹ (ang. FC) wed³ug WHO. Wykazano skute- tUptravi: tabl. powl. 800 µg - 60 szt. u
B
100% 6463,80
bezp³.
tTysabri: inf. [konc. do przyg. roztw.] 300 mg
cznoœæ w populacji z PAH, w tym PAH idiopatycznym i dziedzicznym, PAH zwi¹zaRx-z (1)
- 1 fiol. 15 ml
100% 70308,00
B
bezp³. nym z chorobami tkanki ³¹cznej oraz PAH zwi¹zanym ze skorygowanymi
Rx-z (1)
tUptravi: tabl. powl. 1000 µg - 60 szt. u
wrodzonymi
prostymi
wadami
serca.
Janssen-Cilag
Natalizumab (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
B
bezp³.
W: Lek jest wskazany do stosowania w monoterapii do modyfikacji przebiegu choro100% 102,06
100% 84369,60
Rx-z (1)
by w ustêpuj¹co-nawracaj¹cej postaci stwardnienia rozsianego o du¿ej aktywnoœci Remidia: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
Rx-z (1)
tUptravi: tabl. powl. 1200 µg - 60 szt. u
B
bezp³.
B
bezp³.
w nastêpuj¹cych grupach pacjentów: doroœli pacjenci w wieku 18 lat i powy¿ej z wysok¹ aktywnoœci¹ choroby mimo leczenia interferonem-b lub octanem glatirameru; Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
100% 98431,20
Rx-z
pacjentów tych mo¿na zdefiniowaæ jako osoby, u których nie nast¹pi³a odpowiedŸ W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym skla- tUptravi: tabl. powl. 1400 µg - 60 szt. u
B(1)
bezp³.
na pe³en, w³aœciwy cykl (zwykle przynajmniej roczny) leczenia interferonem-b lub syfikowanym wed³ug WHO jako klasa II i III, produkt stosuje siê w celu poprawy wy100% 112492,80
octanem glatirameru. U pacjentów powinien wyst¹piæ co najmniej 1 nawrót choroby dolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego w
Rx-z (1)
w ci¹gu ostatniego roku terapii i co najmniej 9 hiperintensywnych zmian w T2-zale¿- pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego oraz wtórnych zwi¹zanych z chorob- tUptravi: tabl. powl. 1600 µg - 60 szt. u
B
bezp³.
nych obrazach rezonansu magnetycznego (MRI) czaszki lub co najmniej 1 zmiana ami tkanki ³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 1. roku
ulegaj¹ca wzmocnieniu po podaniu gadolinu. “Pacjenta niereaguj¹cego na leczen- do 17 lat z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania pro- Selexipag (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
ie” mo¿na równie¿ zdefiniowaæ, jako pacjenta z niezmienionym lub zwiêkszonym duktu pod wzglêdem poprawy wydolnoœci wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pier- W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w d³ugotrwa³ym leczeniu têtnicwskaŸnikiem nawrotów lub z ciê¿kimi nawrotami w porównaniu z tych w poprzednim wotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego oraz wtórnych zwi¹zanych z wrodzon¹ zego nadciœnienia p³ucnego (TNP) u pacjentów doros³ych z klas¹ czynnoœciow¹
roku lub doroœli pacjenci w wieku 18 lat i powy¿ej z szybko rozwijaj¹c¹ siê, ciê¿k¹, wad¹ serca.
Polpharma II-III wg klasyfikacji WHO, w terapii skojarzonej u pacjentów, u których wystêpuj¹ objawy niepoddaj¹ce siê leczeniu antagonistami receptorów endotelinowych (ang.
ustêpuj¹co-nawracaj¹c¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego, definiowan¹ jako 2 lub
100% 4762,80 ERA) i/lub inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5) lub w monoterapii u pacjenwiêcej nawroty powoduj¹ce niesprawnoœæ w ci¹gu jednego roku oraz 1 lub wiêcej
Rx-z (1)
zmian ulegaj¹cych wzmocnieniu po podaniu gadolinu w obrazach MRI mózgu lub Remodulin: inf. [roztw.] 1 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
B
bezp³. tów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do stosowania u nich tych leków. Wykazano skutecznoœæ w populacji z TNP, w tym TNP idiopatycznym i dziedzicznym, TNP zwi¹zanym z
znacz¹cy wzrost obci¹¿enia zmianami w T2-zale¿nych obrazach w porównaniu z
100% 11907,00 chorobami tkanki ³¹cznej oraz TNP zwi¹zanym ze skorygowanymi wrodzonymi propoprzednim niedawnym badaniem MRI.
Biogen Remodulin: inf. [roztw.] 2,5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
Rx-z (1)
Janssen-Cilag
B
bezp³. stymi wadami serca.
100% 1467,10
Rx-z (1)
100% 23814,00
Zeposia: kaps. twarde 0,23 mg+ 0,46 mg - 7 szt.
100% 98,99
B
®
Rx-z (1)
bezp³. Remodulin: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u
Rx
Veletri : inf. [prosz. do przyg. roztw.] 0,5 mg - 1 fiol. u
B
bezp³.
B(1)
bezp³.
100% 5868,41
Rx-z (1)
Zeposia: kaps. twarde 0,92 mg - 28 szt.
100% 47628,00
100% 296,99
®
B
bezp³. Remodulin: inf. [roztw.] 10 mg/ml - 1 fiol. 20 ml u Rx-z (1)
Veletri : inf. [prosz. do przyg. roztw.] 1,5 mg - 1 fiol. u Rx (1)
B
bezp³.
B
bezp³.
Ozanimod (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Stwardnienie rozsiane. Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z Treprostinil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego Epoprostenol (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego
(TNP)
(TNP)
rzutowo-remisyjn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego (ang. RRMS) w okresie aktywnoœci choroby, co okreœlono na podstawie cech klinicznych lub stwierdzono w bada- W: Leczenie samoistnego lub rodzinnego têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) W: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu têtniczego nadciœnienia p³ucnniach obrazowych. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt jest wskazany w w celu poprawienia tolerancji wysi³kowej i objawów chorobowych u pacjentów, znaj- ego (samoistnego lub wrodzonego, a tak¿e zwi¹zanego z chorobami tkanki ³¹cznej)
leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym wrzodziej¹cym zapaleniem jelita grubego duj¹cych siê w III czynnoœciowej klasie wg NYHA (ang. New York Heart Associati- u pacjentów w klasie czynnoœciowej III-IV wg WHO, w celu poprawy wydolnoœci wyFerrer International si³kowej. Produkt jest wskazany do stosowania podczas hemodializy w sytuacjach
o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odp- on).
nag³ych, w których zastosowanie heparyny obarczone jest wysokim ryzykiem wyowiedŸ, utrata odpowiedzi lub nietolerancja leczenia konwencjonalnego lub biolog- Revatio™: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
Rx-z 100%
X wo³ania lub nasilenia krwawienia lub jeœli stosowanie heparyny jest przeciwwskazaicznego.
Bristol Myers Squibb
100% 938,20 ne z innych przyczyn.
Janssen-Cilag
™
Revatio : zaw. doust. [prosz.] 10 mg/ml - 1 but. 32,27 g Rx-z (1)
B
bezp³. Ventavis®: roztw. do inhal. z nebulizatora 10 µg/ml
Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucne100% 1417,50
Rx
Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP) - 30 amp. 1 ml
go (TNP)
B(1)
bezp³.
W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym skla100% 5702,89 syfikowanym wg WHO jako klasa II i III, lek stosuje siê w celu poprawy wydolnoœci Ventavis®: roztw. do inhal. z nebulizatora 20 µg/2 ml
Rx
100%
3180,00
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 0,5 mg - 42 szt. u
30
amp.
2
ml
B
bezp³. wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu leczniczego w pierwotnych
®
postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz wtórnych zwi¹zanych z chorobami tkanki
100% 1891,31
100% 5702,89 ³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 1. roku do 17 lat z Ventavis : roztw. do inhal. z nebulizatora 20 µg/ml
Rx (1)
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 1 mg - 42 szt. u
- 42 amp. 1 ml
B
bezp³.
B
bezp³. têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu pod
Iloprost (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
100% 5702,89 wzglêdem poprawy wydolnoœci wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych
W:
W
celu
poprawy
wydolnoœci
wysi³kowej
i
zmniejszenia
objawów
u
pacjentów
z
postaciach
nadciœnienia
p³ucnego
oraz
wtórnych
zwi¹zanych
z
wrodzon¹
wad¹
serRx-z
tAdempas: tabl. powl. 1,5 mg - 42 szt. u
B(1)
bezp³. ca.
Upjohn EESV pierwotnym nadciœnieniem p³ucnym, zakwalifikowanych do III klasy czynnoœciowej
wg
klasyfikacji
NYHA.
Bayer
100% 5702,89
100% 56,70
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 2 mg - 42 szt. u
Rx (1)
B
bezp³. Sildenafil Aurovitas: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
B
bezp³. Program lekowy: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
100% 5702,89 (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
Rx-z (1)
tAdempas: tabl. powl. 2,5 mg - 42 szt. u
100% 1094,59
B
Rx-z (1)
bezp³. W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym skla- Nitisinone MDK: kaps. twarde 2 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
Riociguat (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego zakrzepowo-zatorowego syfikowanym wed³ug WHO jako klasa II i III. Produkt leczniczy stosuje siê w celu po100% 2736,49
nadciœnienia p³ucnego (CTEPH), Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia prawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu
Rx-z (1)
leczniczego w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego, oraz wtórnych, Nitisinone MDK: kaps. twarde 5 mg - 60 szt. u
p³ucnego (TNP)
B
bezp³.
W: Przewlek³e zakrzepowo-zatorowe nadciœnienie p³ucne (ang. CTEPH Chronic zwi¹zanych z chorobami tkanki ³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie100% 5472,97
thromboembolic pulmonary hypertension). Lek jest wskazany w leczeniu doros³ych ¿y w wieku od 1. r¿. do 17 lat z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym. Wykazano skute- Nitisinone MDK: kaps. twarde 10 mg - 60 szt. u
Rx-z (1)
cznoœæ
dzia³ania
produktu
leczniczego
pod
wzglêdem
poprawy
wydolnoœci
pacjentów z klas¹ czynnoœciow¹ II do III wg WHO: z nieoperowalnym CTEPH; z
B
bezp³.
przetrwa³ym lub nawrotowym CTEPH po leczeniu chirurgicznym; w celu poprawy wysi³kowej lub hemodynamiki p³uc w pierwotnych postaciach nadciœnienia p³ucnego Nitisinone (1) Program lekowy: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
Aurovitas
wydolnoœci wysi³kowej. Têtnicze nadciœnienie p³ucne (ang. PAH Pulmonary arterial oraz wtórnych, zwi¹zanych z wrodzon¹ wad¹ serca.
W: Leczenie pacjentów doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (we wszystkich grupach
hypertension). Lek w monoterapii lub w skojarzeniu z antagonistami receptora en100% 226,80 wiekowych) z potwierdzon¹ diagnoz¹ dziedzicznej tyrozynemii typ 1 (HT-1) równoRx (1)
doteliny jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem Sildenafil Zentiva: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.
B
bezp³. czeœnie z diet¹ ograniczaj¹c¹ spo¿ycie tyrozyny i fenyloalaniny.
p³ucnym (PAH) z klas¹ czynnoœciow¹ II-III wg WHO w celu poprawy wydolnoœci wyMendeliKABS Europe Ltd
si³kowej. Skutecznoœæ wykazano wœród populacji pacjentów z PAH z etiologi¹ idiop- Sildenafil (1) Program lekowy: leczenie têtniczego nadciœnienia p³ucnego (TNP)
100% 1326,78
atycznego lub dziedzicznego PAH lub PAH zwi¹zanego z chorob¹ tkanki ³¹cznej. W: Doroœli. Leczenie doros³ych pacjentów z têtniczym nadciœnieniem p³ucnym sklaRx-z
Bayer syfikowanym wed³ug WHO jako klasa II i III, produkt leczniczy stosuje siê w celu po- Orfadin: kaps. twarde 2 mg - 60 szt.
B(1)
bezp³.
100% 425,25 prawy wydolnoœci wysi³kowej. Wykazano skutecznoœæ dzia³ania produktu
leczniczego
w
pierwotnych
postaciach
nadciœnienia
p³ucnego,
oraz
wtórnych
Rx-z
Bopaho: tabl. powl. 62,5 mg - 56 szt. u
B(1)
bezp³. zwi¹zanych z chorobami tkanki ³¹cznej. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie dzieci i m³odzie100% 2447,17
B(1)
bezp³.
100% 2097,90
Rx (1)
Remurel: inj. [roztw.] 40 mg/ml - 12 amp.-strzyk. 1 ml
B
bezp³.
Glatiramer acetate (1) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego
W: Glatirameru octan jest wskazany do stosowania w leczeniu rzutowo-remisyjnej
postaci stwardnienia rozsianego (ang. MS). Glatirameru octan nie jest wskazany w
postaciach pierwotnie lub wtórnie postêpuj¹cych stwardnienia rozsianego. Alvogen

Remurel: inj. [roztw.] 20 mg/ml - 28 amp.-strzyk. 1 ml

Rx

Granpidam: tabl. powl. 20 mg - 90 szt.

Rx-z

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
100% 3316,95
B(1)
bezp³.
100% 6633,90
Rx-z (1)
Orfadin: kaps. twarde 10 mg - 60 szt.
B
bezp³.
100% 13267,80
Rx-z (1)
Orfadin: kaps. twarde 20 mg - 60 szt.
B
bezp³.
Nitisinone (1) Program lekowy: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
W: Leczenie pacjentów doros³ych oraz dzieci i m³odzie¿y (we wszystkich grupach
wiekowych) z potwierdzon¹ diagnoz¹ dziedzicznej tyrozynemii typ 1 (HT-1) równoczeœnie z diet¹ ograniczaj¹c¹ spo¿ycie tyrozyny i fenyloalaniny.

Orfadin: kaps. twarde 5 mg - 60 szt.

Rx-z

Swedish Orphan Biovitrum International AB

Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
tAmgevita: inj. [roztw.] 20 mg - 1 amp.-strzyk. 0,4 ml Rx-z 100% 474,66
u
B(1)
bezp³.
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100% 1898,63
u
B(1)
bezp³.
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
X
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 6 amp.-strzyk. 0,8 ml Rx-z 100%
X
u
tAmgevita: inj. [roztw.] 40 mg - 6 wstrzyk. 0,8 ml u Rx-z 100%
X
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o
nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem.
Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. AMGEVITA stosowana z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów,
mierzonego radiologicznie oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów: produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazana w leczeniu
czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych
przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy
mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze
leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumab nie by³ badany u pacjentów
w wieku poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych: produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnej postaci zapalenia
stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia.
Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa, gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest
niezadowalaj¹ca. Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹ spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, ale z obiektywnymi cechami zapalenia w obrazie rezonansu magnetycznego lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz poprawia kondycjê fizyczn¹. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kwalifikowani do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazana w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci
³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapiê lub nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych
(Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne
inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem
oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia, lub jest ono u
nich przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do
ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w
wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê podstawow¹, lek z grupy kortykosteroidów i lek immunomoduluj¹cy, albo u których wystêpowa³a nietolerancja lub
przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie
jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczaj¹cej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym
kortykosteroidy i 6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), albo wtedy, gdy
nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
nieinfekcyjnego zapalenia czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej oka u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie kortykosteroidami oraz u pacjentów, u których konieczne jest zmniejszenie dawki
kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest dla pacjenta niew³aœciwe.
Amgen

Cimzia : inj. [roztw.] 200 mg - 2 amp.-strzyk. (+2 gaziki) Rx-z 100% 3072,72
u
B(1)
bezp³.
Certolizumab pegol (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem
pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez
zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie
ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci
³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa

Orfad

(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany: w leczeniu doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o umiarkowanym lub ciê¿kim nasileniu, jeœli
odpowiedŸ na leki przeciwreumatyczne modyfikuj¹ce przebieg choroby (LMPCh)
(ang. disease-modifying anti-rheumatic drugs - DMARDs), w tym na MTX, jest niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy
MTX jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
W leczeniu ciê¿kiego, czynnego i progresywnego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, którzy nie byli wczeœniej leczeni MTX lub innymi LMPCh. Wykazano, ¿e produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z MTX zmniejsza szybkoœæ
postêpu uszkodzenia stawów mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê
stanu czynnoœciowego. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnej osiowej spondyloartropatii o ciê¿kim
nasileniu, która obejmuje: zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK)
(znane równie¿ jako radiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z czynnym
zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa o ciê¿kim nasileniu, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹. Osiow¹ spondyloartropatiê bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (znan¹ równie¿
jako nieradiograficzna osiowa spondyloartropatia). Doroœli z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia objawiaj¹cymi siê zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (CRP) lub wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego (MRI), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
NLPZ lub ich nie toleruj¹. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy w skojarzeniu z MTX jest wskazany u doros³ych pacjentów w leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów, jeœli odpowiedŸ na poprzednie leczenie LMPCh jest
niewystarczaj¹ca. Produkt mo¿na stosowaæ w monoterapii w przypadku, gdy metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
£uszczyca plackowata. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u osób doros³ych wymagaj¹cych
terapii systemowej. Szczegó³y dotycz¹ce dzia³ania terapeutycznego - patrz ChPL.
(W³aœciwoœci farmakodynamiczne).
UCB Pharma

tCosentyx: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 150 mg/ml
- 1 fiol.
tCosentyx: inj. [roztw.] 150 mg/ml
- 2 amp.-strzyk. 1 ml

Rx-z 100%

X

100% 4642,44
Rx-z (1)
B
bezp³.
Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,
u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS
(nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiektywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
(MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.
Novartis Europharm Limited

100% 4642,44
B(1)
bezp³.
Secukinumab (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹,
aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(£ZS)
W: £uszczyca plackowata u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych
spe³niaj¹cych kryteria rozpoczêcia leczenia ogólnego. £uszczyca plackowata u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ³uszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat,
spe³niaj¹cych kryteria do wdro¿enia leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie
stawów. Produkt leczniczy, stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci ³uszczycowego zapalenia
stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) jest niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa (ang. axSpA). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ang.
ankylosing spondylitis, AS, postaæ spondyloartropatii osiowej ze zmianami radiograficznymi charakterystycznymi dla AS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
aktywnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u osób doros³ych,
u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by³a niewystarczaj¹ca. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS
(nr-axSpA). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla AS z obiektywnymi objawami zapalenia, na które wskazuje zwiêkszone stê¿enie bia³ka
C-reaktywnego (CRP) i/lub wynik badania metod¹ rezonansu magnetycznego
(MRI) u osób doros³ych z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie NLPZ. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych (ERA). Produkt leczniczy, w
monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego. M³odzieñcze ³uszczycowe zapalenie stawów (M£ZS). Produkt leczniczy, w

tCosentyx: inj. [roztw.] 300 mg - 1 wstrzyk.
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monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów u pacjentów w wieku 6
lat i starszych, u których nie osi¹gniêto wystarczaj¹cej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, lub którzy nie toleruj¹ leczenia konwencjonalnego.
Novartis Europharm Limited

100% 2891,70
B(1)
bezp³.
100% 2891,70
Rx (1)
B
bezp³.
100% 578,34
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 10 mg/ml
Rx
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ akces.)
B(2)
bezp³.
100% 1445,85
Enbrel: inj. [prosz.+ rozp.] 25 mg/ml
Rx
- 4 fiol. (+ 4 amp.-strzyk.+ 4 ig³y+ 8 gaz.)
B(3)
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej
(2) Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego
idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (3) Program lekowy:
leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej,
Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy:
leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie
inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Wskazania dawka 10 mg. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów
(MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. £uszczyca zwyk³a (plackowata) u
dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od 6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na
dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub
fototerapiie. Wskazania dawka 25 mg i 50 mg. Reumatoidalne zapalenie stawów: lek w po³¹czeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu reumatoidalnego
zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg
choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Lek mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. Lek jest równie¿
wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych wczeœniej metotreksatem. Lek stosowany
pojedynczo lub w po³¹czeniu z metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu
zwi¹zanego z uszkodzeniem struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS): leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez
obecnoœci czynnika reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach
niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u
m³odzie¿y w wieku od 12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. Produkt leczniczy nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2. r¿. £uszczycowe zapalenie stawów: leczenie czynnego i
postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych w przypadkach, gdy
wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg
choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e lek powodowa³ poprawê sprawnoœci
fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych, potwierdzone w badaniu rentgenowskim u
pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (ZZSK): leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w
przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa
spondyloartropatia bez zmian radiologicznych: leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹
osiowej spondyloartropatii bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami
przedmiotowymi zapalenia, w tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego
(ang. C-reactive protein, CRP) i/lub zmianami w badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). £uszczyca zwyk³a (plackowata): leczenie doros³ych z
³uszczyc¹ zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie
odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹
brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat
lub naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y: leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Pfizer

Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk. (+ 8 gaz. z
alkoholem)
Enbrel: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. (+8 gaz. z
alkoholem)

Rx

100% 1077,30
B(1)
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 amp.-strzyk.
B
bezp³.
100% 2154,60
Rx-z (1)
tErelzi: inj. [roztw.] 50 mg - 4 wstrzyk. 1 ml
B
bezp³.
Etanercept (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol
pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian
radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich
postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy
plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z
ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK),
Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program
lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o
przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt w po³¹czeniu z metotreksatem jest

tErelzi: inj. [roztw.] 25 mg - 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
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Flixa

wskazany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, o przebiegu
umiarkowanym do ciê¿kiego, w przypadkach, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikuj¹cych przebieg choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest
przeciwwskazany), jest niewystarczaj¹ce. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy dalsze leczenie metotreksatem
jest nieodpowiednie. Produkt jest równie¿ wskazany w leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u doros³ych, nieleczonych
wczeœniej metotreksatem. Etanercept stosowany pojedynczo lub w po³¹czeniu z
metotreksatem powodowa³ spowolnienie postêpu zwi¹zanego z uszkodzeniem
struktury stawów, wykazane w badaniu rentgenowskim oraz poprawê sprawnoœci fizycznej. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnoœci¹ lub bez obecnoœci czynnika
reumatoidalnego) oraz rozwiniêtego sk¹postawowego zapalenia stawów u dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów u m³odzie¿y w wieku od 12 lat, w przypadkach niewystarczaj¹cej
odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie
zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów œciêgnistych u m³odzie¿y w wieku od
12 lat w przypadku niewystarczaj¹cej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na
tradycyjne leczenie. Lek nie by³ badany u dzieci poni¿ej 2 r¿. £uszczycowe zapalenie stawów. Leczenie czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów
u doros³ych w przypadkach, gdy wczeœniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby, by³o niewystarczaj¹ce. Wykazano, ¿e etanercept powodowa³ poprawê sprawnoœci fizycznej u pacjentów z ³uszczycowym
zapaleniem stawów oraz spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu rentgenowskim u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby. Osiowa spondyloartropatia. Zesztywniaj¹ce zapalenie
stawów krêgos³upa (ZZSK). Leczenie doros³ych z ciê¿kim, czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa w przypadkach niewystarczaj¹cej odpowiedzi na terapiê konwencjonaln¹. Osiowa spondyloartropatia bez zmian
radiologicznych. Leczenie doros³ych z ciê¿k¹ postaci¹ osiowej spondyloartropatii
bez zmian radiologicznych z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia, w
tym zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego (ang. CRP) i/lub zmianami w
badaniu rezonansu magnetycznego (MR), którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ. £uszczyca zwyk³a (plackowata). Leczenie doros³ych z ³uszczyc¹
zwyk³¹ (plackowat¹) o przebiegu umiarkowanym do ciê¿kiego, którzy nie odpowiedzieli na leczenie lub maj¹ przeciwwskazania do leczenia, lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne formy terapii uk³adowej w³¹czaj¹c cyklosporynê, metotreksat lub
naœwietlenie ultrafioletem A z wykorzystaniem psoralenów (PUVA). £uszczyca
zwyk³a (plackowata) u dzieci i m³odzie¿y. Leczenie dzieci i m³odzie¿y w wieku od
6 lat z przewlek³¹, ciê¿k¹ postaci¹ ³uszczycy zwyk³ej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadaj¹ na dotychczasowe leczenie lub wykazuj¹ brak tolerancji na inne terapie uk³adowe lub fototerapie.
Sandoz GmbH

tFlixabi: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

100% 986,58
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem. Doros³ych pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej
nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y w
wieku 6-17 lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie
kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym
leczeniem immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt
leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie
reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y
przeciwwskazania do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u
dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y w wieku 6-17 lat,
którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia
stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na
konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt
leczniczy nale¿y podawaæ w skojarzeniu z metotreksatem lub sam u pacjentów, u
których leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do
takiego leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹ postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ
stawów obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania, lub nie toleruj¹ innych schematów leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub psolarenem
Samsung
w po³¹czeniu z promieniowaniem UVA (PUVA).

tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 amp.-strzyk.
u

Rx-z

100% 2041,20
B(1)
bezp³.
100% 2041,20
tHyrimoz: inj. [roztw.] 40 mg/0,8 ml - 2 wstrzyk. u Rx-z (1)
B
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem jest
wskazany w: leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu

Rx-z

umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, gdy odpowiedŸ na leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, w tym metotreksat, okaza³a siê niewystarczaj¹ca; leczeniu ciê¿kiego, czynnego i postêpuj¹cego reumatoidalnego zapalenia stawów u
doros³ych pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni metotreksatem. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Wykazano, ¿e adalimumab stosowany z metotreksatem zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Lek w skojarzeniu z metotreksatem
jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów, u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD) okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane.
Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, którzy wykazali
niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie lub gdy nie by³o ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych z ciê¿kim czynnym zesztywniaj¹cym zapaleniem stawów krêgos³upa
(ZZSK), gdy odpowiedŸ na stosowane tradycyjnie leczenie jest niezadowalaj¹ca.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z ciê¿k¹ osiow¹
spondyloartropati¹ bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, ale
z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia wykazanymi badaniem metod¹ rezonansu magnetycznego i/lub ze zwiêkszonym stê¿eniem bia³ka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na NLPZ lub ich nie toleruj¹.
£uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego i postêpuj¹cego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych, gdy odpowiedŸ na
uprzednio stosowane leki modyfikuj¹ce przebieg choroby, okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e adalimumab zmniejsza szybkoœæ postêpu obwodowego
uszkodzenia stawów, mierzonego radiologicznie u pacjentów z wielostawowymi symetrycznymi podtypami choroby oraz powoduje poprawê stanu czynnoœciowego.
£uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej
przewlek³ej postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u doros³ych pacjentów, którzy s¹ kandydatami do leczenia systemowego. £uszczyca zwyczajna (plackowata)
u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej
postaci ³uszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat,
które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub
nie kwalifikuj¹ siê do takiego leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów
potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych i
m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Choroba Leœniowskiego-Crohna. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na
pe³ny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz/lub lekiem immunosupresyjnym lub nie toleruj¹ takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze
wzglêdów medycznych. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci
choroby Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek
immunomoduluj¹cy, lub u których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania
do stosowania takich rodzajów leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego.
Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanego do ciê¿kiego czynnego
wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy nie wykazali
wystarczaj¹cej odpowiedzi na konwencjonalne leczenie, w tym kortykosteroidy i
6-merkaptopurynê (6-MP) lub azatioprynê (AZA), lub wtedy gdy nie toleruj¹ takiego
leczenia lub jest ono przeciwwskazane ze wzglêdów medycznych. Zapalenie b³ony
naczyniowej oka. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia b³ony naczyniowej oka czêœci poœredniej, odcinka tylnego i ca³ej b³ony naczyniowej u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na leczenie
kortykosteroidami, u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niew³aœciwe. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Sandoz GmbH

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1 Rx-z 100% 800,66
ig³a + 1 nasadka + 2 gaziki u
B(1)
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie konFresenius Kabi
wencjonalne jest niew³aœciwe.

tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 Rx-z 100% 1521,25
gaziki u
B(1)
bezp³.
tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml + 2 gaziki Rx-z 100% 1521,25
(1)
u
B
bezp³.
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po-

staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie zapalenia b³ony naczyniowej oka (ZBN) - czêœæ poœrednia, odcinek tylny lub ca³a b³ona
naczyniowa
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pacjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê
do takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (Hidradenitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie konwencjonalne jest niew³aœciwe.
Fresenius Kabi
100% 3508,60
B(1)
bezp³.
Upadacitinibe (1) Program lekowy: leczenie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ atopowego zapalenia skóry, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnego
reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków modyfikuj¹cych
przebieg choroby (ang. DMARDs) jest niewystarczaj¹ca lub którzy nie toleruj¹ takiego leczenia. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany w
leczeniu czynnego ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków DMARD jest niewystarczaj¹ca lub którzy
nie toleruj¹ takiego leczenia. Produkt mo¿e byæ stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt
jest wskazany w leczeniu czynnego zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne jest
niewystarczaj¹ca. Atopowe zapalenie skóry. Produkt jest wskazany w leczeniu
umiarkowanego do ciê¿kiego atopowego zapalenia skóry u doros³ych i m³odzie¿y w
wieku 12 lat i starszych, którzy kwalifikuj¹ siê do leczenia ogólnego. AbbVie Polska

tRinvoq: tabl. o przed³. uwalnianiu 15 mg - 28 szt.

Rx-z

Simponi: inj. [roztw.] 50 mg - 1 amp.-strzyk.

Rx-z 100%

Simponi: inj. [roztw.] 50 mg - 1 wstrzyk.

Rx-z

X
100% 2911,26
(1)
B
bezp³.
Golimumab (1) Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (ang. RA ). Lek w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu: doros³ych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego, u których
stwierdzono niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARD), w tym MTX; doros³ych pacjentów z czynnym ciê¿kim i progresywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy
nie byli wczeœniej leczeni MTX. Wykazano, ¿e preparat w skojarzeniu z MTX zmniejsza tempo progresji uszkodzenia stawów mierzone w badaniu RTG oraz powoduje
poprawê sprawnoœci fizycznej. £uszczycowe zapalenie stawów (ang. PsA). Lek,
stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARD) by³a niewystarczaj¹ca. Wykazano, ¿e leczenie
preparatem powoduje spowolnienie postêpu uszkodzenia stawów obwodowych,
potwierdzone w badaniu RTG u pacjentów z wielostawowym symetrycznym podtypem choroby oraz poprawia aktywnoœæ fizyczn¹. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów
krêgos³upa (ang. AS). Lek jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego (ang. UC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub
ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie
kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP) lub azatiopryn¹ (AZA), lub którzy Ÿle
tolerowali leczenie, lub u których by³y przeciwwskazania do takiego leczenia.
Janssen Biologics B.V.

100% 9744,89
B(1)
bezp³.
Ixekizumab (1) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK, Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa
(ZZKSK), Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu
agresywnym (£ZS)
W: £uszczyca plackowata. Produkt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u doros³ych wymagaj¹cych leczenia ogólnego.
£uszczyca plackowata u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
umiarkowanej do ciê¿kiej postaci ³uszczycy plackowatej u dzieci w wieku od 6 lat o
mc. wynosz¹cej co najmniej 25 kg oraz u m³odzie¿y wymagaj¹cej leczenia ogólnego. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt jest wskazany do stosowania w monoterapii lub w skojarzeniu metotreksatem w leczeniu aktywnego ³uszczycowego
zapalenia stawów u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli w wystarczaj¹cym stopniu na terapiê jednym lub wieloma lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARD) albo nie toleruj¹ takiego leczenia.
Spondyloartropatia osiowa. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (spondyloartropatia osiowa ze zmianami radiograficznymi): produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego
zapalenia stawów krêgos³upa, u których odpowiedŸ na leczenie konwencjonalne by-

tTaltz: inj. [roztw.] 80 mg/ml - 2 wstrzyk. 1 ml

Rx-z

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
³a niedostateczna. Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiograficznych: produkt
jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych z obiektywnymi objawami
stanu zapalnego, o czym œwiadczy podwy¿szenie stê¿enia bia³ka C-reaktywnego
(CRP) i/lub wynik rezonansu magnetycznego (MR), u których odpowiedŸ na NLPZ
by³a niedostateczna.
Eli Lilly
100% 3061,80
Rx-z (1)
tXeljanz: tabl. powl. 5 mg - 56 szt.
B
bezp³.
100% 6123,60
Rx-z (2)
tXeljanz: tabl. powl. 10 mg - 56 szt.
B
bezp³.
Tofacitinib (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i
m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(£ZS) (2) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego
(WZJG)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów. Tofacytynib w skojarzeniu z metotreksatem (ang. MTX) jest wskazany w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z
niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nietolerancj¹ na jeden lub wiêcej leków przeciwreumatycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARD). Tofacytynib
mo¿e byæ stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub jeœli
leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie. £uszczycowe zapalenie stawów.
Tofacytynib w skojarzeniu z MTX jest wskazany w leczeniu aktywnego ³uszczycowego zapalenia stawów (£ZS) u doros³ych pacjentów, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odpowiedŸ lub nietolerancja na wczeœniejsze leczenie lekiem
przeciwreumatycznym modyfikuj¹cym przebieg choroby (ang. DMARD). Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Tofacytynib jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów
krêgos³upa (ZZSK), u których odpowiedŸ na standardowe leczenie by³a niewystarczaj¹ca. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Tofacytynib jest wskazany w leczeniu aktywnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (WZJG) o
nasileniu od umiarkowanego do ciê¿kiego u doros³ych pacjentów z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹, utrat¹ odpowiedzi lub nietolerancj¹ leczenia konwencjonalnego
lub leczenia biologicznego. M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS).
Tofacytynib jest wskazany do stosowania w leczeniu aktywnej postaci m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów [zapalenia wielostawowego z czynnikiem reumatoidalnym (RF+) lub bez czynnika reumatoidalnego (RF-) i rozszerzaj¹cego
zapalenia nielicznostawowego] oraz m³odzieñczego ³uszczycowego zapalenia stawów (£ZS) u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, u których wyst¹pi³a niewystarczaj¹ca odpowiedŸ na wczeœniejsze leczenie DMARD.
Pfizer

tZessly: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 100 mg
- 1 fiol.

100% 850,50
B(1)
bezp³.
Infliximab (1) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziej¹cego zapalenia jelita
grubego (WZJG), Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ postaci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS)
W: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).Produkt leczniczy w skojarzeniu z metotreksatem jest wskazany w ograniczaniu objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz poprawy sprawnoœci fizycznej u: doros³ych pacjentów z aktywn¹ postaci¹
choroby niedostatecznie reaguj¹cych na leczenie przeciwreumatycznymi lekami
modyfikuj¹cymi przebieg choroby (ang. DMARDs), w tym metotreksatem; doros³ych
pacjentów z ciê¿k¹, czynn¹ i postêpuj¹c¹ postaci¹ choroby, którzy wczeœniej nie byli leczeni metotreksatem lub innymi lekami modyfikuj¹cymi przebieg choroby
(DMARDs). W tych grupach pacjentów, badania radiologiczne wykazywa³y zmniejszenie postêpu uszkodzenia stawów. Choroba Crohna u doros³ych. Produkt leczniczy jest wskazany w: leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby
Crohna u doros³ych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pe³ny i w³aœciwy schemat leczenia kortykosteroidami i/lub œrodkami immunosupresyjnymi lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia; leczenie czynnej
postaci choroby Crohna z przetokami u doros³ych pacjentów, którzy nie reagowali
na prawid³owo prowadzone standardowe leczenie (w tym antybiotyki, drena¿ i leczenie immunosupresyjne). Choroba Crohna u dzieci. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci choroby Crohna u dzieci i m³odzie¿y 6-17
lat, które nie zareagowa³y na konwencjonalne leczenie, w tym leczenie kortykosteroidami, leczenie immunomodulacyjne i podstawowe leczenie dietetyczne, lub u
których wystêpowa³a nietolerancja czy te¿ przeciwwskazania do takich sposobów
leczenia. Infliksymab badano wy³¹cznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem
immunosupresyjnym. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu umiarkowanej lub ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u doros³ych pacjentów, którzy niedostatecznie reaguj¹ na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-merkaptopuryn¹ (6-MP)
lub azatiopryn¹ (AZA), lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania
do takiego leczenia. Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej czynnej postaci wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego u dzieci i m³odzie¿y 6-17 lat, którzy niedostatecznie reaguj¹
na leczenie standardowe, w tym leczenie kortykosteroidami i 6-MP lub AZA, lub leczenie by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego leczenia. Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa. Produkt leczniczy jest wskazany w
leczeniu ciê¿kiej, czynnej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa u
doros³ych pacjentów, którzy niewystarczaj¹co zareagowali na konwencjonalne leczenie. £uszczycowe zapalenie stawów. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu aktywnej i postêpuj¹cej postaci ³uszczycowego zapalenia stawów u doros³ych,
kiedy odpowiedŸ na poprzednie leczenie lekami przeciwreumatycznymi modyfikuj¹cymi przebieg choroby (DMARDs) by³a niewystarczaj¹ca. Produkt leczniczy nale¿y podawaæ: w skojarzeniu z metotreksatem; lub sam u pacjentów, u których
leczenie metotreksatem by³o Ÿle tolerowane, lub by³y przeciwwskazania do takiego
leczenia. W badaniach radiologicznych, u pacjentów z wielostawow¹ symetryczn¹
postaci¹ ³uszczycowego zapalenia stawów wykazano, ¿e leczenie infliksymabem
poprawia aktywnoœæ fizyczn¹ oraz zmniejsza szybkoœæ postêpu uszkodzeñ stawów
obwodowych. £uszczyca. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej ³uszczycy plackowatej u doros³ych pacjentów, którzy przestali reagowaæ na leczenie, maj¹ przeciwwskazania,lub nie toleruj¹ innych schematów
leczenia ogólnego w tym leczenia cyklosporyn¹, metotreksatem lub PUVA.

Rx-z

Xelja

Mercaptamine (1) Program lekowy: leczenie wczesnodzieciêcej postaci cystynozy nefropatycznej
W: Produkt jest wskazany w leczeniu rogówki, w której odk³adaj¹ siê kryszta³ki cystyny u doros³ych i dzieci w wieku powy¿ej 2 lat z cystynoz¹. Recordati Rare Diseases

Cystagon: kaps. twarde 50 mg - 100 szt.

Rx 100%

Cystagon: kaps. twarde 150 mg - 100 szt.

Rx

X
100% 1027,40
B(1)
bezp³.
Mercaptamine (1) Program lekowy: leczenie wczesnodzieciêcej postaci cystynozy nefropatycznej
W: Preparat jest wskazany w leczeniu potwierdzonej cystynozy nefropatycznej. Cysteamina ogranicza gromadzenie cystyny w niektórych komórkach (np. w krwinkach
bia³ych, komórkach miêœniowych i komórkach w¹troby) u pacjentów z cystynoz¹ nefropatyczn¹, a jeœli leczenie zostaje rozpoczête wczeœnie, opóŸnia rozwój niewydolnoœci nerek.
Recordati Rare Diseases

Program lekowy: leczenie wspomagaj¹ce zaburzeñ cyklu
mocznikowego
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przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
W: Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc. Doroœli: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc (ang. hyperparathyroidism - HPT) u doros³ych chorych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ang. end-stage renal disease - ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹.
Dzieci i m³odzie¿: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc (HPT) u dzieci w wieku
3 lat i starszych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹,
u których wtórna nadczynnoœæ przytarczyc nie jest odpowiednio kontrolowana terapi¹ standardow¹. Produkt mo¿e byæ stosowany jako element terapii, z zastosowaniem preparatów wi¹¿¹cych fosforany i/lub wit. D, o ile jest to konieczne. Rak
przytarczyc i pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc u doros³ych. Zmniejszanie hiperkalcemii u doros³ych pacjentów: z rakiem przytarczyc; z pierwotn¹ nadczynnoœci¹
przytarczyc, u których ze wzglêdu na stê¿enie wapnia w surowicy krwi (wed³ug odpowiednich wytycznych dotycz¹cych leczenia) wskazana by³aby paratyreoidektomia (operacja usuniêcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest
klinicznie niew³aœciwe lub jest przeciwwskazane.
Amgen
100% 66,34
B(1)
bezp³.
100% 165,85
Paricalcitol Fresenius: inj. [roztw.] 5 µg/ml
Lz
- 5 fiol. 1 ml
B(1)
bezp³.
Paricalcitol (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
W: Produkt leczniczy jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu wtórnej nadczynnoœci przytarczyc u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek, poddawanych hemodializie.
Fresenius Medical Care

Paricalcitol Fresenius: inj. [roztw.] 2 µg/ml
- 5 fiol. 1 ml

Lz

100% 813,53
bezp³.
Glycerol phenylbutyrate (1) Program lekowy: leczenie wspomagaj¹ce zaburzeñ
cyklu mocznikowego
W: Produkt jest wskazany do stosowania przewlek³ego jako terapia wspomagaj¹ca
u pacjentów z zaburzeniami cyklu mocznikowego, w tym niedoborem syntetazy karbamoilofosforanowej I (ang. CPS), karbamoilotransferazy ornitynowej (ang. OTC),
syntetazy argininobursztynianowej (ang. ASS), liazy argininobursztynianowej (ang. Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotASL), arginazy I (ARG) i translokazy ornitynowej (tzw. zespó³ hiperamonemia-hiper- woru neuroendokrynnego trzustki
ornitynemia-homocytrulinemia [HHH]), których nie mo¿na skutecznie leczyæ tylko
100% 9775,08
poprzez ograniczenie spo¿ycia bia³ka lub suplementacjê aminokwasów. Produkt
Rx-z (1)
nale¿y stosowaæ razem z diet¹ ograniczaj¹c¹ spo¿ycie bia³ka, a w niektórych przy- Afinitor: tabl. 5 mg - 30 szt.
B
bezp³.
padkach z suplementacj¹ (np. niezbêdnych aminokwasów, argininy, cytruliny, su100% 13608,00
Immedica Pharma AB Afinitor: tabl. 10 mg - 30 szt.
plementów kalorycznych niezawieraj¹cych bia³ka).
Rx-z (1)
B
bezp³.
Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarc- Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
zyc u pacjentów hemodializowanych
W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych: produkt leczni100% 340,20 czy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów
Rx
Cinacalcet Accord: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
B(1)
bezp³. hormonalnych, bez ekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po
menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, po wyst¹pieniu
100% 680,40 wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy. NowotwoRx (1)
Cinacalcet Accord: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
B
bezp³. ry neuroendokrynne trzustki: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów
100% 1020,60 neuroendokrynnych trzustki u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuRx (1)
Cinacalcet Accord: tabl. powl. 90 mg - 28 szt.
B
bezp³. j¹cym. Rak nerkowokomórkowy: produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu paCinacalcet hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci cjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których postêp
choroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF (czynnik wzrostu œródprzytarczyc u pacjentów hemodializowanych
Novartis Europharm Limited
W: Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc. Doroœli. Leczenie wtórnej nadczynnoœci b³onka naczyniowego).
przytarczyc (ang. HPT) u doros³ych chorych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ang. Everolimus Accord: tabl. 2,5 mg - 30 szt.
Rx-z 100%
X
ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie wtórnej nadczynno100% 4167,45
œci przytarczyc (HPT) u dzieci w wieku 3 lat i starszych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek Everolimus Accord: tabl. 5 mg - 30 szt.
Rx-z (1)
(ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹, u których wtórna nadczynnoœæ przytarczyc nie
B
bezp³.
jest odpowiednio kontrolowana terapi¹ standardow¹. Produkt mo¿e byæ stosowany ja100% 8334,90
ko element terapii, z zastosowaniem preparatów wi¹¿¹cych fosforany i/lub wit. D, o ile Everolimus Accord: tabl. 10 mg - 30 szt.
Rx-z (1)
B
jest to konieczne. Rak przytarczyc i pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc u dorobezp³.
s³ych. Zmniejszanie hiperkalcemii u doros³ych pacjentów: z rakiem przytarczyc; z Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
pierwotn¹ nadczynnoœci¹ przytarczyc, u których ze wzglêdu na stê¿enie wapnia w su- wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
rowicy krwi (wed³ug odpowiednich wytycznych dotycz¹cych leczenia) wskazana by³a- W: Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z eksby paratyreoidektomia (operacja usuniêcia przytarczyc), ale u których wykonanie presj¹ receptorów hormonalnych, bez nadekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z ekstakiego zabiegu jest klinicznie niew³aœciwe lub jest przeciwwskazane.Accord Healthcare emestanem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów
100% 340,20 wewnêtrznych, po wyst¹pieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inCinacalcet Accordpharma: tabl. powl. 30 mg
hibitorem aromatazy. Lek jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutRx (1)
- 28 szt. u
B
bezp³. ami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u
100% 680,40 doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Lek jest wskazany w leCinacalcet Accordpharma: tabl. powl. 60 mg
Rx (1)
czeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami, wysoko zró¿nicowanych (stopieñ G1 lub
- 28 szt. u
B
bezp³. G2), hormonalnie nieczynnych nowotworów neuroendokrynnych uk³adu pokarmo100% 1020,60 wego lub p³uc u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Lek jest
Cinacalcet Accordpharma: tabl. powl. 90 mg
Rx (1)
- 28 szt. u
B
bezp³. wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym,
u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebytej terapii anty-VEGF
Cinacalcet hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci (czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego).
Accord Healthcare
przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
100% 2381,40
W: Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc. Doroœli. Leczenie wtórnej nadczynnoœci przyRx (1)
tarczyc (ang. HPT) u doros³ych chorych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ang. ESRD) le- Everolimus Stada: tabl. 5 mg - 30 szt.
B
bezp³.
czonych d³ugotrwale dializ¹. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie wtórnej nadczynnoœci
Rx 100%
X
przytarczyc (HPT) u dzieci w wieku 3 lat i starszych ze schy³kow¹ chorob¹ nerek (ESRD) Everolimus Stada: tabl. 5 mg - 90 szt.
leczonych d³ugotrwale dializ¹, u których wtórna nadczynnoœæ przytarczyc nie jest odpo100% 4762,80
Rx (1)
wiednio kontrolowana terapi¹ standardow¹. Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany jako Everolimus Stada: tabl. 10 mg - 30 szt.
B
bezp³.
element terapii, z zastosowaniem preparatów wi¹¿¹cych fosforany i/lub wit. D, o ile jest
Rx 100%
to konieczne. Rak przytarczyc i pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc u doros³ych. Everolimus Stada: tabl. 10 mg - 90 szt.
X
Zmniejszanie hiperkalcemii u doros³ych pacjentów: z rakiem przytarczyc; z pierwotn¹ Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
nadczynnoœci¹ przytarczyc, u których ze wzglêdu na stê¿enie wapnia w surowicy krwi wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
(wed³ug odpowiednich wytycznych dotycz¹cych leczenia) wskazana by³aby paratyre- W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych. Produkt leczniczy
oidektomia (operacja usuniêcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów hormonaljest klinicznie niew³aœciwe lub jest przeciwwskazane.
Accord Healthcare nych, bez nadekspresji receptorów HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po
100% 335,66 menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, po wyst¹pieniu wznowy
lub progresji choroby po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy. Nowotwory neuRx (1)
Cinacalcet Aurovitas: tabl. powl. 30 mg - 28 szt.
B
bezp³. roendokrynne trzustki. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub
100% 671,33 rozsianych nowotworów neuroendokrynnych trzustki o wysokim lub poœrednim stopniu
Rx (1)
Cinacalcet Aurovitas: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
zró¿nicowania, u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Rak nerkoB
bezp³. wokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym
100% 1006,99 rakiem nerkowo-komórkowym, u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po przebyRx (1)
Cinacalcet Aurovitas: tabl. powl. 90 mg - 28 szt.
B
bezp³. tej terapii anty-VEGF (czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego). STADA Poland Sp. z o.o.

Ravicti: p³yn doustny 1,1 g/ml - 1 but. 25 ml + 1 nasadka Rx-z B(1)

Cinacalcet (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
W: Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc. Doroœli. Leczenie wtórnej nadczynnoœci
przytarczyc (ang. HPT) u doros³ych pacjentów w schy³kowym stadium choroby nerek (ang. ESRD) leczonych d³ugotrwale dializ¹. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie wtórnej
nadczynnoœci przytarczyc (HPT) u dzieci w wieku 3 lat i starszych ze schy³kow¹ choSandoz GmbH rob¹ nerek (ESRD) w leczeniu podtrzymuj¹cym dializ¹, u których wtórna HPT nie
jest odpowiednio kontrolowana terapi¹ standardow¹. Cynakalcet mo¿e byæ stosowany jako element terapii, z zastosowaniem produktów wi¹¿¹cych fosforany i/lub wit.
D, o ile jest to konieczne. Rak przytarczyc i pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc
Program lekowy: leczenie uzupe³niaj¹ce L-karnityn¹ w wy- u doros³ych. Zmniejszanie hiperkalcemii u doros³ych pacjentów: z rakiem przytarczyc, z pierwotn¹ nadczynnoœci¹ przytarczyc, u których ze wzglêdu na stê¿enie wapbranych chorobach metabolicznych
nia w surowicy krwi (wg odpowiednich wytycznych dotycz¹cych leczenia) wskazana
100% 2122,20 by³aby paratyreoidektomia, ale u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie
Œ¯ (1)
L-karnityna: prosz. 1 g - 50 sasz.
Aurovitas
B
bezp³. niew³aœciwe lub jest przeciwwskazane.
100% 438,81
L-carnitine (1) Program lekowy: leczenie uzupe³niaj¹ce L-karnityn¹ w wybranych
Rx
Mimpara:
tabl.
powl.
30
mg
28
szt.
chorobach metabolicznych
Nutricia
B(1)
bezp³.
100% 877,59
Program lekowy: leczenie wczesnodzieciêcej postaci cy- Mimpara: tabl. powl. 60 mg - 28 szt.
Rx (1)
B
bezp³.
stynozy nefropatycznej
100% 1316,40
Rx (1)
100% 5182,38 Mimpara: tabl. powl. 90 mg - 28 szt.
Cystadrops: krople do oczu [roztw.] 3,8 mg/ml
B
bezp³.
Rx-z (1)
- 1 fiol. 5 ml u
B
bezp³. Cinacalcet hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynnoœci

100% 2381,40
B(1)
bezp³.
100% 4762,80
Rx
Everolimus Vipharm: tabl. 10 mg - 30 szt.
B(1)
bezp³.
Everolimus (1) Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie
wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
W: Zaawansowany rak piersi z ekspresj¹ receptorów hormonalnych. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresj¹ receptorów
hormonalnych, bez nadekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajêcia narz¹dów wewnêtrznych, po wyst¹pieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy.
Nowotwory neuroendokrynne trzustki. Lek jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub œrednio zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym.
Nowotwory neuroendokrynne uk³adu pokarmowego lub p³uc. Lek jest wskazany w
leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami, wysoko zró¿nicowanych (stopieñ G1
lub G2), hormonalnie nieczynnych nowotworów neuroendokrynnych uk³adu pokarmowego lub p³uc u doros³ych pacjentów z chorob¹ o przebiegu postêpuj¹cym. Rak
nerkowokomórkowy. Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym
rakiem nerkowokomórkowym, u których postêp choroby nast¹pi³ w trakcie lub po
przebytej terapii anty-VEGF (czynnik wzrostu œródb³onka naczyniowego). Vipharm

Everolimus Vipharm: tabl. 5 mg - 30 szt.

Rx

48

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

Klert

100% 1708,94
B(1)
bezp³.
100% 3417,88
Rx-z (1)
Klertis: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6835,75
Rx-z (2)
Klertis: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program
lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST),
Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy:
leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po
niepowodzeniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê.
Rak nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka
nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Egis

Klertis: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u

Rx-z

dosz³o do progresji choroby.

Krka imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z

100% 1710,98
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 3421,28
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 5131,92
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 37,5 mg
Rx-z
- 28 szt. u
B(1)
bezp³.
100% 6842,56
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 50 mg
Rx-z (2)
- 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych
trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
100% 1587,60
Rx-z (1)
dosz³o do progresji choroby.
Pharmascience International Limited
Suganet: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B
bezp³.
100% 3175,20 Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u Rx-z 100% 1710,64
Rx-z (1)
Suganet: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
B
bezp³.
100% 3421,28
100% 6350,40 Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
Rx-z
(1)
Rx-z (2)
Suganet: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u NOWOŒÆ
B
bezp³.
B
bezp³.
100% 6842,56
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko- Sunitinib Sandoz: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
Rx-z (2)
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
B
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego no- Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noW: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmo- podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
wego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodze- W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
niu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nowotworami podœcieliskowymi przenerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w le- wodu pokarmowego (ang. GIST) nieoperacyjnymi i/lub z przerzutami po niepowodzczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokom- eniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
órkowego z przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowa- doros³ych pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym zaawansowanym i/lub z przenych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub z rzutami (ang. MRCC). Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby. Gedeon Richter jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynSunitinib Accord: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 1832,83 nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych pacjentów,
u których dosz³o do progresji choroby.
Sandoz GmbH
u
B(1)
bezp³.
100% 1567,76
Sunitinib Accord: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 3665,66 Sunitinib Stada: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
u
B(1)
bezp³.
100% 3135,51
Sunitinib Accord: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. (but.) Rx 100% 7331,31 Sunitinib Stada: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
Rx-z (1)
B
bezp³.
u
B(2)
bezp³.
100% 4703,27
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program leko- Sunitinib Stada: kaps. twarde 37,5 mg - 28 szt. u
Rx-z (1)
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
B
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego no100% 6271,02
wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów Sunitinib Stada: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
Rx-z (2)
B
bezp³.
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Pro- Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekodukt leczniczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
pokarmowego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepow- lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noodzeniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak ner- wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
kowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt leczniczy jest wskazany podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokom- W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt leczórkowego z przerzutami (MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne niczy jest wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmotrzustki (ang. pNET). Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿ni- wego (GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u osób doros³ych po
cowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (pNET) nieoperacyjnych lub niepowodzeniu leczenia imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak
z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby. Accord Healthcare nerkowokomórkowy z przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu
raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. Rx-z 100% 1644,30 zaawansowanego
przerzutami (MRCC) u osób doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang.
u
B(1)
bezp³. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów
100% 3288,60 neuroendokrynnych trzustki (pNET), nieoperacyjnych lub z przerzutami, u osób doSunitinib Glenmark: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u Rx-z (1)
ros³ych, u których dosz³o do progresji choroby.
Stada Arzneimittel
B
bezp³.
100% 1710,64
100% 6577,20 Sunitinib Teva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u
Rx-z (1)
Sunitinib Glenmark: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
B
bezp³.
100% 3421,28
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: Sunitinib Teva: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
Rx-z (1)
leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy:
B
bezp³.
leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neu100% 6842,56
roendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska prze- Sunitinib Teva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
Rx-z (2)
B
bezp³.
wodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang. wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia imat- lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z przerzuta- wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
mi (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang. MRCC) u W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST,). Produkt jest
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji choroby. imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
Glenmark przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra100% 1828,58 ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
Rx-z
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
Sunitinib Krka: kaps. twarde 12,5 mg - 30 szt. u
B(1)
bezp³. jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn100% 3657,15 nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
Rx-z (1)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 25 mg - 30 szt. u
dosz³o do progresji choroby.
Teva B.V.
B
bezp³.
100% 1710,64
100% 7314,30
Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u Rx-z B(1)
Rx-z (2)
Sunitinib Krka: kaps. twarde 50 mg - 30 szt. u
bezp³.
B
bezp³.
100% 3421,28
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekoRx-z
Sunitinib
Zentiva:
kaps.
twarde
25
mg
28
szt.
u
(1)
wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
B
bezp³.
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego no100% 6842,56
wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów Sunitinib Zentiva: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
Rx-z (2)
B
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
bezp³.
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang. wy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego noimatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z wotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego ra- podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
ka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang. W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego (ang.
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokryn- GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
nych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których

Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 12,5 mg
- 28 szt. u
Sunitinib Pharmascience: kaps. twarde 25 mg
- 28 szt. u

przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (ang.
MRCC) u doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt
jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki (ang. pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których
dosz³o do progresji choroby.
Zentiva
100% 1644,30
B(1)
bezp³.
100% 3288,60
Rx-z (1)
Sunitynib Mylan: kaps. twarde 25 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
100% 6577,20
Rx-z (2)
Sunitynib Mylan: kaps. twarde 50 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (2) Program lekowy: leczenie nowotworów
podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program lekowy: leczenie raka nerki
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
(pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
Mylan Ireland Limited
choroby.

Sunitynib Mylan: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt. u

Rx-z

100% 4774,59
B(1)
bezp³.
100% 9549,18
Rx-z (1)
Sutent: kaps. twarde 25 mg - 28 szt.
B
bezp³.
100% 19098,38
Rx-z (2)
Sutent: kaps. twarde 50 mg - 28 szt.
B
bezp³.
Sunitinib (1) Program lekowy: leczenie miêsaków tkanek miêkkich, Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego (GIST), Program
lekowy: leczenie wysoko zró¿nicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
(2) Program lekowy: leczenie nowotworów podœcieliska przewodu pokarmowego
(GIST)
W: Nowotwory podœcieliskowe przewodu pokarmowego (ang. GIST). Produkt jest
wskazany w leczeniu nowotworów podœcieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST) nieoperacyjnych i/lub z przerzutami u doros³ych po niepowodzeniu leczenia
imatynibem ze wzglêdu na opornoœæ lub nietolerancjê. Rak nerkowokomórkowy z
przerzutami (ang. MRCC). Produkt jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i/lub raka nerkowokomórkowego z przerzutami (MRCC) u
doros³ych. Nowotwory neuroendokrynne trzustki (ang. pNET). Produkt jest wskazany w leczeniu wysoko zró¿nicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki
(pNET) nieoperacyjnych lub z przerzutami u doros³ych, u których dosz³o do progresji
Pfizer
choroby.

Sutent: kaps. twarde 12,5 mg - 28 szt.

Rx-z

Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
100% 804,01
B(1)
bezp³.
100% 4020,03
®
Rx-z (1)
Erbitux : inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 100 ml
B
bezp³.
Cetuximab (1) Program lekowy: leczenie p³askonab³onkowego raka narz¹dów
g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie,
Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami,
wykazuj¹cym ekspresjê receptora nab³onkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego: w skojarzeniu z chemioterapi¹ opart¹ na irynotekanie, w
leczeniu 1-szego rzutu w skojarzeniu z FOLFOX, w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia chemioterapi¹ opart¹ na oksaliplatynie oraz irynotekanie, i u
których wystêpuje nietolerancja irynotekanu. Szczegó³y, patrz ChPL. Lek jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem p³askonab³onkowym w obrêbie g³owy i szyi w
skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo zaawansowanej chorobie, w skojarzeniu z
chemioterapi¹ opart¹ na platynie w chorobie nawracaj¹cej i/lub z przerzutami.

Erbitux®: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 1 fiol. 20 ml

Rx-z

Merck

100% 2405,19
tLonsurf: tabl. powl. 15 mg+ 6,14 mg - 20 szt. u
B(1)
bezp³.
100% 7215,56
Rx-z (1)
tLonsurf: tabl. powl. 15 mg+ 6,14 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
100% 3206,92
Rx-z (1)
tLonsurf: tabl. powl. 20 mg+ 8,19 mg - 20 szt. u
B
bezp³.
100% 9620,74
Rx-z (1)
tLonsurf: tabl. powl. 20 mg+ 8,19 mg - 60 szt. u
B
bezp³.
Trifluridine + Tipiracil hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Rak jelita grubego. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, uprzednio leczonych lub u których
nie rozwa¿a siê zastosowania innych dostêpnych metod leczenia, tj. chemioterapii
opartej na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie, terapii z zastosowaniem
leków anty-VEGF oraz leków anty-EGFR. Rak ¿o³¹dka. Produkt leczniczy jest
wskazany w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z przerzutowym rakiem
¿o³¹dka, w tym gruczolakorakiem po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego, uprzednio
leczonych co najmniej dwoma schematami leczenia ogólnoustrojowego zaawansowanej choroby.
Les Laboratoires Servier

Rx-z

100% 5443,20
bezp³.
100% 1360,80
tVectibix®: inf. [konc. roztw.] 20 mg/ml - 1 fiol. 5 ml Rx-z (1)
B
bezp³.
Panitumumab (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z rakiem
jelita grubego z przerzutami (ang. metastatic colorectal cancer, mCRC) i z genem
RAS bez mutacji (typ dziki): w pierwszym rzucie w skojarzeniu ze schematem leczenia FOLFOX; w drugim rzucie w skojarzeniu ze schematem leczenia FOLFIRI u pacjentów, którzy otrzymywali w pierwszym rzucie chemioterapiê opart¹ na
fluoropirymidynie (z wy³¹czeniem irynotekanu); w monoterapii po niepowodzeniu leczenia schematami zawieraj¹cymi fluoropirymidynê, oksaliplatynê i irynotekan.

tVectibix®: inf. [konc. roztw.] 20 mg/ml - 1 fiol. 20 ml Rx-z B(1)

Amgen

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii

tZaltrap: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
- 1 fiol. 4 ml

100% 1098,68
B(1)
bezp³.
100% 2197,36
tZaltrap: inf. [konc. do przyg. roztw.] 25 mg/ml
Rx-z (1)
- 1 fiol. 8 ml
B
bezp³.
Aflibercept (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
W: Preparat jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z irynotekanem/5-FU/kwasem folinowym (schemat chemioterapii FOLFIRI) u doros³ych pacjentów z rakiem
jelita grubego i odbytnicy z przerzutami (ang. MCRC), w przypadku opornoœci lub
progresji choroby po uprzednim zastosowaniu schematu zawieraj¹cego oksaliplatynê.
sanofi-aventis groupe

Rx-z

Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
100% 3810,24
B(1)
bezp³.
Ramucirumab (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Rak ¿o³¹dka. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z
paklitakselem w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem ¿o³¹dka
lub gruczolakorakiem po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego, u których wykazano progresjê choroby po wczeœniejszej chemioterapii pochodnymi platyny i fluoropirymidyn¹. Produkt leczniczy stosowany w monoterapii jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z zaawansowanym rakiem ¿o³¹dka w lub gruczolakorakiem
po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego, u których wykazano progresjê choroby po
wczeœniejszej chemioterapii pochodnymi platyny lub fluoropirymidyn¹ oraz u których leczenie w skojarzeniu z paklitakselem nie jest odpowiednie. Rak okrê¿nicy i
odbytnicy. Produkt leczniczy w skojarzeniu ze schematem FOLFIRI (irynotekan,
kwas foliowy i 5-fluorouracyl) jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z rakiem okrê¿nicy i odbytnicy z przerzutami (ang. mCRC), u których wykazano progresjê choroby w trakcie lub po zakoñczeniu wczeœniejszego leczenia
bewacyzumabem, oksaliplatyn¹ i fluoropirymidyn¹. Niedrobnokomórkowy rak
p³uca. Produkt leczniczy w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany do stosowania
w leczeniu pierwszego rzutu doros³ych pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem p³uca (NDRP) z mutacjami aktywuj¹cymi w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR). Produkt leczniczy w skojarzeniu z
docetakselem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p³uca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, u
których stwierdzono progresjê choroby po chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Rak w¹trobowokomórkowy. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym lub
nieresekcyjnym rakiem w¹trobowokomówkowym leczonych uprzednio sorafenibem, u których stê¿enie a fetoproteiny (AFP) w surowicy wynosi ³400 ng/ml.

Cyramza: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
- 2 fiol. 10 ml

Rx-z

Eli Lilly

Herceptin®: inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.] Rx-z 100% 2812,32
150 mg - 1 fiol. 15 ml
B(1)
bezp³.
100% 7271,78
B(2)
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka (2)
Program lekowy: leczenie raka piersi
W: Dawka 150 mg. Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest
wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co
najmniej 2 schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami.
Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z
dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie
powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ 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 antracykliny s¹ niewskazane; 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 obecnoœæ receptorów
hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami,
nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt
leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem
piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoadjuwantowej lub adjuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po chemioterapii adjuwantowej z
doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem;
w skojarzeniu z chemioterapi¹ adjuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny;
w skojarzeniu z neoadjuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adjuwantowej
opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku
piersi lub w przypadku guza >2 cm œrednicy. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których
stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w komórkach guza, albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem i
cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których
nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u których stwierdzono w komórkach guza nadekspresjê HER2,
okreœlan¹ jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH lub przez wynik
IHC3+. W diagnostyce guza powinny byæ zastosowane odpowiednie i zwalidowane
metody oceny. Dawka 600 mg. Rak piersi. Rak piersi z przerzutami (ang. MBC).
Produkt jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem
piersi z przerzutami: w monoterapii w leczeniu tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej
z przerzutami. Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia.
U pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych,
u których nie powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia; w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu tych pacjentów, którzy nie
otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracykliny s¹ niewskazane; w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu
choroby nowotworowej z przerzutami; w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy w leczeniu pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z
przerzutami, nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi
(ang. EBC). Produkt leczniczy jest wskazany w leczenia doros³ych pacjentów z
HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii
(neoadjuwantowej lub adjuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po
chemioterapii adjuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem; w skojarzeniu z chemioterapi¹ adjuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny; w skojarzeniu z chemioterapi¹ neoadjuwantow¹ i
nastêpnie w terapii adjuwantowej opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza o œrednicy >2 cm. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub
wczesnym rakiem piersi, u których za pomoc¹ odpowiednio zwalidowanych testów
w komórkach guza stwierdzono albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2.
Roche Registration

Herceptin®: inf. [roztw.] 600 mg - 1 fiol. 5 ml

Rx-z

tKanjinti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg
- 1 fiol.

Rx-z

100% 952,22
B(1)
bezp³.

tKanjinti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 420 mg
- 1 fiol.

Zaltr

100% 2666,21
B(1)
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
zaawansowanego raka ¿o³¹dka
W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu
doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami (ang. MBC): w
monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej
dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami.
Uprzednio stosowane schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z
dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie
powiod³a siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ 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 obecnoœæ receptorów
hormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami,
nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt
leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem
piersi we wczesnym stadium (ang. EBC): po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana). Po chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub
docetakselem. W skojarzeniu z chemioterapi¹ adiuwantow¹ z u¿yciem docetakselu
i karboplatyny. W skojarzeniu z neoadiuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii
adiuwantowej opartej o produkt leczniczy w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza >2 cm. Produkt leczniczy powinien byæ
stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u
których stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w komórkach
guza albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka
z przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem
i cisplatyn¹ jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby
rozsianej. Produkt leczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami (ang. MGC), u których stwierdzono w komórkach guza
nadekspresjê HER2, okreœlan¹ jako IHC 2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH
lub przez wynik IHC 3+. W diagnostyce guza powinny byæ zastosowane odpowiedAmgen
nie i zwalidowane metody oceny.
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bozantynibem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych pacjentów. Klasyczny ch³oniak Hodgkina (ang.
cHL). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym ch³oniakiem Hodgkina po
autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ang. ASCT) i leczeniu brentuksymabem z wedotyn¹. P³askonab³onkowy rak g³owy i szyi (ang.
SCCHN). Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nawrotowego
lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka g³owy i szyi, który uleg³ progresji podczas lub po zakoñczeniu terapii opartej na pochodnych platyny u doros³ych. Rak
urotelialny. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu nieoperacyjnego raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u doros³ych
po niepowodzeniu wczeœniejszej terapii opartej na pochodnych platyny. Leczenie
uzupe³niaj¹ce raka urotelialnego. Produkt w monoterapii jest wskazany do leczenia
uzupe³niaj¹cego raka urotelialnego naciekaj¹cego b³onê miêœniow¹ (ang. MIUC) u
doros³ych z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%, z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC. Rak jelita grubego w tym odbytnicy (ang. CRC) z
zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA (ang. dMMR) lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹ (ang.
MSI-H). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany w leczeniu
raka jelita grubego w tym odbytnicy u doros³ych pacjentów z zaburzeniami mechanizmów naprawy nieprawid³owo sparowanych nukleotydów DNA lub z wysok¹ niestabilnoœci¹ mikrosatelitarn¹, po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej opartej na
fluoropirymidynie. P³askonab³onkowy rak prze³yku (ang. OSCC). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego
raka prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%.
Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami p³askonab³onkowego raka
prze³yku, u doros³ych pacjentów z ekspresj¹ PD-L1 na komórkach guza ³1%. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z zaawansowanym
nieoperacyjnym,
nawrotowym
lub
z
przerzutami
p³askonab³onkowym rakiem prze³yku po wczeœniejszej chemioterapii skojarzonej
opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Leczenie uzupe³niaj¹ce raka
prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. OC lub GEJC). Produkt
leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu uzupe³niaj¹cym doros³ych pacjentów z rakiem prze³yku lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, z chorob¹
resztkow¹, po wczeœniejszej chemioradioterapii neoadiuwantowej. Gruczolakorak
¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (ang. GEJ) lub prze³yku. Produkt leczniczy w po³¹czeniu z chemioterapi¹ skojarzon¹ opart¹ na fluoropirymidynie
i pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii HER-2 ujemnego, za100% 1312,04 awansowanego lub z przerzutami gruczolakoraka ¿o³¹dka, po³¹czenia ¿o³¹dkotOgivri: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg
wo-prze³ykowego lub prze³yku u doros³ych pacjentów, u których ³¹czny wynik
Rx-z (1)
- 1 fiol. prosz. 15 ml
B
bezp³. pozytywny (ang. CPS) z ekspresj¹ PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ³5.
Bristol Myers Squibb
100%
3319,22
tOgivri: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 420 mg
Rx-z (1)
100% 884,52
- 1 fiol. prosz.
B
bezp³. tTrazimera: inf. [konc. do przyg. roztw.] 150 mg
Rx-z (1)
B
bezp³.
Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie - 1 fiol. prosz. u
zaawansowanego raka ¿o³¹dka
100% 3282,93
tTrazimera: inf. [konc. do przyg. roztw.] 420 mg
Rx-z (1)
W: Rak piersi z przerzutami. Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu doro- 1 fiol. prosz. u
B
bezp³.
s³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej 2 schematy Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio stosowa- zaawansowanego raka ¿o³¹dka
ne schematy chemioterapii musz¹ zawieraæ co najmniej antracykliny i taksany, o ile W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Produkt jest wskazany w leczeniu doronie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. Ponadto u pacjentów z dodatnim s³ych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do lewynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych warunkiem jest niepowo- czenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy
dzenie hormonoterapii, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia; w sko- chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami – uprzednio stosowajarzeniu z paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali ne schematy chemioterapii musia³y zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o
dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla któr- ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia – oraz u pacjentów z dodatnim
ych antracyklina jest niewskazana; w skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie powiod³a
pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby no- siê hormonoterapia, o ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia; skojarzewotworowej z przerzutami; w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pa- niu z paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas
cjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracyhormonalnych, u których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami, klina jest niewskazana. W skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów,
nieleczonych wczeœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z
leczniczy jest wskazany do leczenia doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem przerzutami. W skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po mepiersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiu- nopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u
wantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowana); po chemioterapii adiuwantowej z których dosz³o do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wczdoksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem; eœniej trastuzumabem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt jest wskazany do lew skojarzeniu z chemioterapi¹ adiuwantow¹ z zastosowaniem docetakselu i karbo- czenia doros³ych pacjentów z HER2 - dodatnim rakiem piersi we wczesnym
platyny; w skojarzeniu z chemioterapi¹ neoadiuwantow¹, a nastêpnie w terapii adiu- stadium: po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz rawantowej produktem leczniczym w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) dioterapii (je¿eli jest stosowana). Po chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyn¹ i
raku piersi lub w przypadku guza o œrednicy >2 cm. Produkt leczniczy powinien byæ cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem. W skojarzeniu z
stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u chemioterapi¹ adiuwantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny. W skojarzeniu z
których w komórkach guza stwierdzono (za pomoc¹ dok³adnych i zwalidowanych te- neoadiuwantow¹ chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adiuwantowej opartej o prostów) nadekspresjê receptora HER2 lub amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z dukt w miejscowo zaawansowanym (w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku
przerzutami. Produkt leczniczy w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-FU i cisplatyn¹ guza >2 cm œrednicy. Produkt powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z
jest wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono, za pomoc¹ od¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia prze³ykowo-¿o³¹dkowego, których nie podda- powiednio walidowanych testów, w komórkach guza albo nadekspresjê receptora
wano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Produkt HER2, albo amplifikacjê genu HER2. Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Produkt w skojarleczniczy powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z prze- zeniu z kapecytabin¹ lub 5-fluorouracylem i cis-platyn¹ jest wskazany w leczeniu
rzutami, u których w komórkach guza stwierdzono nadekspresjê HER2, okreœlan¹ doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem ¿o³¹dka z przerzutami lub
jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH b¹dŸ przez wynik IHC3+. W dia- po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii
gnostyce guza powinny byæ stosowane dok³adne i zwalidowone metody oceny.
przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Produkt powinien byæ stosowaViatris ny wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u których stwierdzono w
100% 2683,32 komórkach guza nadekspresjê HER2, okreœlan¹ jako IHC2+ i potwierdzon¹ wynikatOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
mi SISH lub FISH lub przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny byæ zastoRx-z (1)
- 1 fiol. 4 ml u
B
bezp³. sowane odpowiednie i zwalidowane metody oceny.
Pfizer
100%
6708,30
tOpdivo: inf. [konc. do przyg. roztw.] 10 mg/ml
tZercepac:
inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 150 mg Rx-z 100% 1020,60
Rx-z
- 1 fiol. 10 ml u
B(1)
bezp³. - 1 fiol. u
B(1)
bezp³.
Nivolumab (1) Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub b³on œluzowych ipili- Trastuzumab (1) Program lekowy: leczenie raka piersi, Program lekowy: leczenie
mumabem, Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka p³uca, Program zaawansowanego raka ¿o³¹dka
lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci ch³oniaków CD30+ (C 81 Choroba W: Rak piersi. Rak piersi z przerzutami. Lek jest wskazany w leczeniu doros³ych
Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreœlone ch³oniaki T), Program lekowy: leczenie p³asko- pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia
nab³onkowego raka narz¹dów g³owy i szyi w skojarzeniu z radioterapi¹ w miejscowo tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy chemioterazaawansowanej chorobie, Program lekowy: leczenie raka nerki, Program lekowy: pii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. Uprzednio stosowane schematy
leczenie zaawansowanego raka ¿o³¹dka
chemioterapii musz¹ zawieraæ przynajmniej antracykliny i taksany, o ile nie by³o przW: Czerniak. Produkt leczniczy w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem eciwwskazañ do tego typu leczenia. U pacjentów z dodatnim wynikiem badania na
jest wskazany do leczenia zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub prze- obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których nie powiod³a siê hormonoterapia, o
rzutowego) u doros³ych. W porównaniu do niwolumabu w monoterapii d³u¿szy czas ile nie by³o przeciwwskazañ do tego typu leczenia. W skojarzeniu z paklitakselem do
prze¿ycia bez progresji choroby (PFS) i prze¿ycia ca³kowitego (OS) dla niwolumabu leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu
w skojarzeniu z ipilimumabem zosta³ stwierdzony tylko u pacjentów z ma³¹ ekspre- choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracykliny s¹niewskazane. W
sj¹ PD-L1 na komórkach guza. Leczenie uzupe³niaj¹ce czerniaka w monoterapii jest skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dowskazany do leczenia uzupe³niaj¹cego czerniaka z zajêciem wêz³ów ch³onnych lub tychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. W skojarz przerzutami, u doros³ych po ca³kowitej resekcji. Niedrobnokomórkowy rak p³u- zeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z dodatnim
ca (NDRP). Produkt leczniczy w skojarzeniu z ipilimumabem i 2 cyklami chemiotera- wynikiem badania na obecnoœæ receptorów hormonalnych, u których dosz³o do rozpii opartej na pochodnych platyny jest wskazany do leczenia pierwszej linii woju choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wczeœniej trastuzumaniedrobnokomórkowego raka p³uca z przerzutami u doros³ych, u których w tkance bem. Wczesne stadium raka piersi. Produkt jest wskazany do leczenia doros³ych
nowotworowej nie wystêpuj¹ mutacje aktywuj¹ce w genie EGFR lub translokacje w pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium: po operacji, chegenie ALK. Produkt leczniczy w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo mioterapii (neoadjuwantowej lub adjuwantowej) oraz radioterapii (je¿eli jest stosowzaawansowanego lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka p³uca po wcze- ana); po chemioterapii adjuwantowej z doksorubicyn¹ i cyklofosfamidem, w
œniejszej chemioterapii u doros³ych. Z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej (ang. skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem.-wskojarzeniu z chemioterapi¹ adjuMPM). Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do leczenia pierwszej wantow¹ z u¿yciem docetakselu i karboplatyny. W skojarzeniu z neoadjuwantow¹
linii nieoperacyjnego z³oœliwego miêdzyb³oniaka op³ucnej, u doros³ych pacjentów. chemioterapi¹ i nastêpnie w terapii adjuwantowej opartej o lek miejscowo zaawansRak nerkowokomórkowy (ang. RCC). Produkt leczniczy w monoterapii jest wska- owanym (w tym zapalnym) rakupiersi lub w przypadku guza> 2 cm œrednicy. Lek pozany do leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po wczeœniejszym winien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem
leczeniu u doros³ych. Produkt w skojarzeniu z ipilimumabem jest wskazany do le- piersi, u których stwierdzono, za pomoc¹ odpowiednio walidowanych testów, w koczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, u doros³ych mórkach guza, albo nadekspresjê receptora HER2 albo amplifikacjê genu HER2.
pacjentów z poœrednim lub niekorzystnym rokowaniem. Produkt w skojarzeniu z ka- Rak ¿o³¹dka z przerzutami. Lek w skojarzeniu z kapecytabin¹ lub 5-FU i cis-platyn¹j
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est wskazany w leczeniu doros³ych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem
¿o³¹dka z przerzutami lub po³¹czenia ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, których nie poddawano wczeœniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. Lek powinien byæ stosowany wy³¹cznie u pacjentów z rakiem ¿o³¹dka z przerzutami, u
których stwierdzono w komórkach guza nadekspresjê HER2,okreœlan¹ jako IHC2+ i
potwierdzon¹ wynikami SISH lub FISH lub przez wynik IHC3+.W diagnostyce guza
powinny byæ zastosowane odpowiednie izwalidowanemetody oceny.

stych; w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem, w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali
co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê; w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali
wczeœniej jedn¹ liniê leczenia obejmuj¹c¹ inhibitor proteosomu i lenalidomid i wykazali
opornoœæ na leczenie lenalidomidem, lub którzy otrzymali co najmniej dwie wczeœniejsze terapie zawieraj¹ce lenalidomid i inhibitor proteasomu i wykazali progresjê choroAccord Healthcare by w trakcie lub po ostatniej terapii; jako monoterapia u doros³ych pacjentów z
nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, których wczeœniejsze leProgram lekowy: leczenie zaburzeñ motorycznych w prze- czenie obejmowa³o inhibitor proteasomu i lek immunomoduluj¹cy i u których nast¹pi³a
progresja choroby w trakcie ostatniego leczenia.
Janssen-Cilag International N.V.
biegu zaawansowanej choroby Parkinsona

tDarzalex: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
- 1 fiol. 20 ml u

100% 7192,29
B(1)
bezp³.
100% 1798,08
tDarzalex: inf. [konc. do przyg. roztw.] 20 mg/ml
Rx-z
- 1 fiol. 5 ml u
B(1)
bezp³.
Daratumumab (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego
lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
W: Produkt leczniczy jest wskazany: w skojarzeniu z bortezomibem, melfalanem i
prednizonem w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych; w monoterapii u doros³ych pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, których wczeœniejsze leczenie obejmowa³o inhibitor
proteasomu i lek immunomoduluj¹cy i u których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie ostatniego leczenia; w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub bor100% 2912,21 tezomibem i deksametazonem w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem
Duodopa: ¿el dojelitowy (20 mg+ 5 mg)/ml
Rx (1)
- 7 kasetek 100 ml
Janssen-Cilag
B
bezp³. mnogim, którzy otrzymali co najmniej jedn¹ wczeœniejsz¹ terapiê.
Levodopa + Carbidopa (1) Program lekowy: leczenie zaburzeñ motorycznych w tEmpliciti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 300 mg
100% 6577,20
Rx-z (1)
przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
- 1 fiol. NOWOŒÆ
B
bezp³.
W: Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona odpowiadaj¹cej na lewodopê u
100% 8769,60
pacjentów, u których wystêpuj¹ ciê¿kie fluktuacje ruchowe oraz hiperkinezy i/lub tEmpliciti: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.] 400 mg
Rx-z
dyskinezy, w przypadku gdy dostêpne po³¹czenia leków stosowanych w chorobie - 1 fiol. NOWOŒÆ
B(1)
bezp³.
Parkinsona nie przynosz¹ zadowalaj¹cych wyników.
AbbVie Polska
Elotuzumab (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub
nawrotowego szpiczaka mnogiego
Program lekowy: leczenie zapalenia b³ony naczyniowej oka W:
Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem jest wska(ZBN) - czêœæ poœrednia, odcinek tylny lub ca³a b³ona na- zany w leczeniu szpiczaka mnogiego u doros³ych pacjentów, u których zastosowano
wczeœniej co najmniej jedn¹ terapiê. Produkt leczniczy w skojarzeniu z
czyniowa
pomalidomidem i deksametazonem jest wskazany w leczeniu nawrotowego i oporntIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 Rx-z 100% 1521,25 ego szpiczaka mnogiego u doros³ych pacjentów, u których zastosowano wczeœniej
co najmniej dwie terapie w tym zawieraj¹ce lenalidomid i inhibitor proteasomu i u
gaziki u
B(1)
bezp³. których nast¹pi³a progresja choroby w trakcie ostatniego leczenia (patrz ChPL).
Bristol Myers Squibb
tIdacio: inj. [roztw.] 40 mg - 2 wstrzyk. 0,8 ml + 2 gaziki Rx-z 100% 1521,25
u
B(1)
bezp³.
100% 25951,97
Rx-z
Adalimumab (1) Program lekowy: leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna tImnovid: kaps. twarde 1 mg - 14 szt.
B(1)
bezp³.
(chLC), Program lekowy: leczenie ciê¿kich postaci ³uszczycy plackowatej, Program
100% 38927,95
lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa œwiadczeniobiorców z ciê¿k¹, aktywn¹ po- tImnovid: kaps. twarde 1 mg - 21 szt.
Rx-z (1)
staci¹ zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZKSK), Program lekowy:
B
bezp³.
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i m³odzieñczego idiopatycznego zapal100% 25951,97
enia stawów o przebiegu agresywnym, Program lekowy: leczenie ³uszczycowego tImnovid: kaps. twarde 2 mg - 14 szt.
Rx-z (1)
B
bezp³.
zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (£ZS), Program lekowy: leczenie zapalenia b³ony naczyniowej oka (ZBN) - czêœæ poœrednia, odcinek tylny lub ca³a b³ona
100% 38927,95
Rx-z (1)
tImnovid: kaps. twarde 2 mg - 21 szt.
naczyniowa
B
bezp³.
W: M³odzieñcze idiopatyczne zapalenie stawów. Wielostawowe m³odzieñcze
idiopatyczne zapalenie stawów. Produkt w skojarzeniu z metotreksatem jest wska100% 25951,97
Rx-z (1)
zany w leczeniu czynnego wielostawowego m³odzieñczego idiopatycznego zapale- tImnovid: kaps. twarde 3 mg - 14 szt.
B
bezp³.
nia stawów u pacjentów w wieku od 2 lat, gdy odpowiedŸ na jeden lub wiêcej leków
100% 38927,95
modyfikuj¹cych przebieg choroby (ang. DMARDs) okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Rx-z
tImnovid:
kaps.
twarde
3
mg
21
szt.
(1)
Lek mo¿na stosowaæ w monoterapii, jeœli metotreksat jest Ÿle tolerowany lub gdy
B
bezp³.
dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. Adalimumabu nie badano u pa100% 25951,97
cjentów poni¿ej 2 lat. Zapalenie stawów z towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów tImnovid: kaps. twarde 4 mg - 14 szt.
Rx-z (1)
œciêgnistych. Produkt jest wskazany w leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z
B
bezp³.
towarzysz¹cym zapaleniem przyczepów œciêgnistych u pacjentów w wieku 6 lat i
100% 38927,95
starszych, którzy wykazali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie tImnovid: kaps. twarde 4 mg - 21 szt.
Rx-z (1)
B
lub gdy nie by³o ono tolerowane. £uszczyca zwyczajna (plackowata) u dzieci i
bezp³.
m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu ciê¿kiej przewlek³ej postaci ³uszczycy Pomalidomide (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego
zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i m³odzie¿y w wieku od 4 lat, które wykaza³y nie- lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
wystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na leczenie miejscowe i fototerapie lub nie kwalifikuj¹ siê W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem jest wskado takiego leczenia. Choroba Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y. Pro- zany w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano
dukt jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciê¿kiej, czynnej postaci choroby uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia zawieraj¹cy lenalidomid. Produkt
Leœniowskiego-Crohna u dzieci i m³odzie¿y (w wieku od 6 lat), które wykaza³y niewy- leczniczy w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu doros³ych pastarczaj¹c¹ odpowiedŸ na standardowe leczenie, w tym leczenie ¿ywieniowe jako cjentów z nawrotowym i opornym szpiczakiem mnogim, u których stosowano
terapiê pierwotn¹ i lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomoduluj¹cy, lub u uprzednio co najmniej dwa schematy leczenia zawieraj¹ce zarówno lenalidomid i
których wystêpowa³a nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich ro- bortezomib, i u których w trakcie ostatniego leczenia nast¹pi³a progresja choroby.
dzajów leczenia. Ropne zapalenie apokrynowych gruczo³ów potowych (HidraBristol Myers Squibb
denitis Suppurativa, HS) u m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu
czynnego ropnego zapalenia gruczo³ów potowych (tr¹dzik odwrócony, acne inver- tKyprolis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 10 mg - 1 fiol. Rx-z 100% 764,69
sa) o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego u m³odzie¿y w wieku od 12 lat z niewys- u
B(1)
bezp³.
tarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na konwencjonalne leczenie uk³adowe HS. Zapalenie b³ony naczyniowej oka u dzieci i m³odzie¿y. Produkt jest wskazany w leczeniu tKyprolis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 30 mg - 1 fiol. Rx-z 100% 2294,08
(1)
przewlek³ego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka b³ony naczyniowej oka u
B
bezp³.
u pacjentów w wieku od 2 lat, którzy wykazywali niewystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na
100% 4588,16
konwencjonalne leczenie lub gdy jest ono nietolerowane, lub u których leczenie kon- tKyprolis: inf. [prosz. do przyg. roztw.] 60 mg
Rx-z
B(1)
bezp³.
wencjonalne jest niew³aœciwe.
Fresenius Kabi - 1 fiol. 50 ml u
Carfilzomib (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub
Program lekowy: leczenie zapobiegawcze chorych z nawra- nawrotowego szpiczaka mnogiego
Lek w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub tylko z deksametazocaj¹cymi napadami dziedzicznego obrzêku naczyniorucho- W:
nem jest wskazany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem
wego o ciê¿kim przebiegu
mnogim, u których wczeœniej zastosowano przynajmniej jeden schemat leczenia.
100% 793,80
B(1)
bezp³.
Rx 100% 1080,00
Dacepton: inf. [roztw.] 10 mg/ml - 10 amp. 5 ml ±
Apomorphine hydrochloride (1) Program lekowy: leczenie zaburzeñ motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
W: Dawka 5 mg. Leczenie obni¿aj¹cych sprawnoœæ fluktuacji ruchowych (zjawisk
„on-off”) u pacjentów z chorob¹ Parkinsona, które utrzymuj¹ siê pomimo stosowania
doustnych leków przeciw chorobie Parkinsona. Dawka 10 mg. Leczenie obni¿aj¹cych sprawnoœæ fluktuacji ruchowych (zjawisk „on-off”) u pacjentów z chorob¹ Parkinsona, które utrzymuj¹ siê pomimo indywidualnie dobranego leczenia lewodop¹ (z
dzia³aj¹cym obwodowo inhibitorem dekarboksylazy) i/lub innymi agonistami dopaminy.
EVER

Dacepton: inf. [roztw.] 5 mg/ml - 5 fiol. 20 ml ±

Rx

100% 68870,09
B(1)
bezp³.
Lanadelumab (1) Program lekowy: leczenie zapobiegawcze chorych z nawracaj¹cymi napadami dziedzicznego obrzêku naczynioruchowego o ciê¿kim przebiegu
W: Produkt jest wskazany do stosowania w ramach rutynowej profilaktyki nawracaj¹cych napadów dziedzicznego obrzêku naczynioruchowego (ang. HAE) u pacjentów w wieku 12 lat i starszych.
Shire

tTakhzyro: inj. [roztw.] 300 mg - 1 fiol.

Rx-z

Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
100% 32365,32
B(1)
bezp³.
Daratumumab (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego
lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
W: Produkt jest wskazany: w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub z
bortezomibem, melfalanem i prednizonem, w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo
rozpoznanym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych; w skojarzeniu z bortezomibem, talidomidem i
deksametazonem w leczeniu doros³ych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem
mnogim, którzy kwalifikuj¹ siê do autologicznego przeszczepienia komórek macierzy-

Darzalex: inj. [roztw.] 120 mg/ml - 1 fiol. 15 ml u

Rx-z

Rx-z

prób¹ krzy¿ow¹ z dostêpnym zmar³ym dawc¹. Stosowanie produktu leczniczego
powinno byæ ograniczone do pacjentów, u których jest niskie prawdopodobieñstwo
przeszczepienia w ramach obowi¹zuj¹cego systemu doboru biorców nerki - z uwzglêdnieniem programów ustalania priorytetów dla pacjentów wysoko immunizowanHansa Biopharma AB
ych.

Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê przewlek³¹
tAimovig: inj. [roztw.] 70 mg/ml - 1 amp.-strzyk. 1 ml Rx-z 100%

X
100% 2072,75
tAimovig: inj. [roztw.] 140 mg/ml - 1 wstrzyk. 1 ml
B(1)
bezp³.
Erenumab (1) Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê przewlek³¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w profilaktyce migreny u osób
doros³ych, u których wystêpuj¹ przynajmniej 4 dni z migren¹ na m-c.

Rx-z

Novartis Europharm Limited

100% 1984,50
B(1)
bezp³.
Fremanezumab (1) Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê
przewlek³¹
W: Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania w profilaktyce migreny u osób
doros³ych, u których wystêpuj¹ co najmniej 4 dni z migren¹ w m-cu.
TEVA GmbH

tAJOVY: inj. [roztw.] 225 mg - 1 amp.-strzyk. 1,5 ml

Rx-z

100% 633,91
B(1)
bezp³.
Botulinum A toxin (1) Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywnoœci
wypieracza, Program lekowy: leczenie ogniskowych i po³owiczego kurczu twarzy,
Program lekowy: leczenie spastycznoœci koñczyny górnej po udarze mózgu z u¿yciem toksyny botulinowej, Program lekowy: leczenie spastycznoœci w mózgowym pora¿eniu dzieciêcym, Program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenê
przewlek³¹
W: Zaburzenia neurologiczne. Produkt leczniczy jest wskazany do objawowego
leczenia: ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u dzieci z mózgowym
pora¿eniem dzieciêcym, w wieku dwóch lat i starszych jako uzupe³nienie terapii rehabilitacyjnej; ogniskowej spastycznoœci nadgarstka i d³oni u pacjentów doros³ych
po udarze; ogniskowej spastycznoœci stawu skokowego i stopy u pacjentów doros³ych po udarze; kurczu powiek (blefarospazm), po³owiczego kurczu twarzy i
zwi¹zane z nim ogniskowe dystonie; idiopatycznego krêczu karku (dystonia szyjna).
Profilaktyki bólów g³owy u pacjentów doros³ych cierpi¹cych na przewlek³¹ migrenê
(bóle g³owy wystêpuj¹ce 15 dni w m-cu lub czêœciej). Zaburzenia czynnoœci pêcherza moczowego: idiopatyczna nadreaktywnoœæ pêcherza moczowego z objawami nietrzymania moczu, parciem nagl¹cym lub czêstomoczem, u pacjentów
doros³ych, z niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ lub z nadwra¿liwoœci¹ na leki antycholinergiczne; nietrzymanie moczu u pacjentów doros³ych z nadreaktywnoœci¹ miêœnia
wypieracza pêcherza moczowego o pod³o¿u neurogennym po stabilnych urazach
rdzenia krêgowego poni¿ej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. Zaburzenia skóry i jej przydatków: uporczywa, ciê¿ka, pierwotna nadpotliwoœæ pach, przeszkadzaj¹ca w codziennych czynnoœciach i oporna na leczenie
miejscowe. Przejœciowa poprawa wygl¹du nastêpuj¹cych zmarszczek: zmarszczki
pionowe miêdzy brwiami o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy
maks. zmarszczeniu brwi (tzw. zmarszczki g³adzizny czo³a) i/lub; zmarszczki w okolicy bocznego k¹ta oka o nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy
pe³nym uœmiechu (zmarszczki typu „kurze ³apki”) i/lub; zmarszczki poziome czo³a o
nasileniu umiarkowanym lub ciê¿kim widoczne przy maks. uniesieniu brwi, u doroAllergan
s³ych osób, gdy ich nasilenie ma psychologiczny wp³yw na pacjenta.

Botox: inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.] 100 j.m.
- 1 fiol. 10 ml

Rx

Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych
leczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV

100% 226,75
B(1)
bezp³.
100% 453,48
Rx-z (2)
Entecavir Accord: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³.
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
WZW typu B
W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i
stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT oraz
histologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê na
danych z badañ klinicznych u nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów nukleozydów
pacjentów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia
w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów. Produkt leczniczy jest tak¿e
wskazany w leczeniu przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 do <18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacj¹ wirusa oraz trwale
podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkAmgen owany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o
rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y.
Accord Healthcare
100% 18841,41
Rx-z (1)
100% 91,29
tNinlaro: kaps. twarde 2,3 mg - 3 szt. u
B
bezp³. Entecavir Aurovitas: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 18841,41
Rx-z (1)
tNinlaro: kaps. twarde 3 mg - 3 szt. u
100% 182,57
B
bezp³. Entecavir Aurovitas: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
Rx-z (2)
B
bezp³.
100% 18841,41
Rx-z (1)
tNinlaro: kaps. twarde 4 mg - 3 szt. u
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekoB
bezp³. wy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczenioIxazomib (1) Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub na- biorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
wrotowego szpiczaka mnogiego
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
W: Produkt leczniczy w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem jest wska- WZW typu B
zany do stosowania w leczeniu doros³ych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u któ- W: Doroœli. Leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u
rych stosowano wczeœniej co najmniej jeden schemat leczenia. Takeda Pharma A/S osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹
wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT i histologicznie potwierdzonym
Program lekowy: odczulanie wysoko immunizowanych do- czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹
w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej
ros³ych potencjalnych biorców przeszczepu nerki
czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê na danych z badañ klinicznych u pacjen100% 768971,07 tów nie otrzymuj¹cych uprzednio analogów nukleozydów z zaka¿eniem HBV i dotIdefirix: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]
Rx-z (1)
datnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku
11 mg - 1 fiol.
B
bezp³. pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie
100% 1537942,14 przynios³o efektów, szczegó³y patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie przewlek³ego
tIdefirix: inf. [prosz. do przyg. konc. roztw.]
Rx-z
zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie11 mg - 2 fiol.
B(1)
bezp³. ¿y w wieku 2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹
Imlifidase (1) Program lekowy: odczulanie wysoko immunizowanych doros³ych replikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histolopotencjalnych biorców przeszczepu nerki
gicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie
W: Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu desensytyzacyjnym (odczula- w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y
niu) u wysoko immunizowanych doros³ych biorców przeszczepu nerki z dodatni¹ patrz ChPL.
Aurovitas

Entecavir Accord: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u

Rx-z

LEKsykon - Leki bezp³atne w ramach programów lekowych i chemioterapii
100% 430,92
bezp³.
100% 861,84
Entecavir Polpharma: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u Rx-z (2)
B
bezp³.
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
WZW typu B
W: Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u pacjentów doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby,
stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ AlAT i histologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej
czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê
na danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów
nukleozydów, z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia
w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów, patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿.
Leczenie przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku 2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ
AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan
zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, patrz ChPL.
Polpharma

czenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy 245 mg tabl. powl. w skojarzeniu z innymi
przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi, wskazany jest w leczeniu doros³ych z zaka¿eniem HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eniu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em
pacjentów dotychczas nieleczonych, obejmuj¹cego pacjentów z wysokim mianem
wirusa (>100 000 kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej
etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej trzy leki). Produkt leczniczy 245 mg tabl. powl. wskazany jest
jednie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1 m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produktem leczniczym pacjentów z zaka¿eniem
HIV-1, uprzednio leczonych lekami przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów.
Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby typu B. Produkt leczniczy 245 mg tabl.
powl. jest wskazany do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu
B u osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji
wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹ opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa
zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt leczniczy
245 mg tabl. powl. jest wskazany do leczenia przewlek³ego wirusowego zapalenia
w¹troby typu B u m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹
w¹troby i z objawami aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego
Aurovitas
100% 91,85 stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Rx-z (1)
Entecavir Zentiva: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
100% 515,97
B
bezp³. Tenofovir disoproxil Mylan: tabl. powl. 245 mg
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 183,71 - 30 szt. u
Rx-z (2)
Entecavir Zentiva: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³. Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program lekoœwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych lewy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczenioczenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
biorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusowymi prozwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
duktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych HIV-1. U
WZW typu B
osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksylu w zaka¿eniu
W: Doroœli. Leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV) u HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas nieleosób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ czonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000 kowirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ aminotransferazy alaninowej (AlAT) i hi- pii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii
stologicznie potwierdzonym czynnym stanem zapalnym i/lub zw³óknieniem w¹tro- przeciwretrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10
by; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno w przypadku wyrównanej 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoczynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹troby, wskazanie to opiera siê proksylu dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuna danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymuj¹cych uprzednio analogów j¹cej trzy leki). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
nukleozydów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub ujemnym wynikiem oznaczenia an- m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ unietygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u których leczenie wirusowego zapalenia mo¿liwiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu
w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efektów, patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿. tenofowirem dizoproksylu pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych leLeczenie przewlek³ego zaka¿enia HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukle- kami przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania oporozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku od 2 do <18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹tro- noœci wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia
by, u których stwierdzono czynn¹ replikacjê wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ w¹troby typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u
aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie potwierdzony, umiarkowany do ciê¿- osób doros³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wikiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W zakresie decyzji o rozpoczêciu le- rusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego
Zentiva
czenia u dzieci i m³odzie¿y, patrz ChPL.
stanu zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obec100% 379,89 noœci¹ opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyRx-z (1)
równan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego
Entekavir Adamed: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u
B
bezp³. WZW typu B u m³odzie¿y w wieku od 12 do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹tro100% 759,78 by i z objawami aktywnej choroby immunologicznej, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa,
Rx-z (2)
Entekavir Adamed: tabl. powl. 1 mg - 30 szt. u
B
bezp³. trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Mylan
Entecavir (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, Program leko100% 289,17
wy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u œwiadczenio- Tenofovir disoproxil Zentiva: tabl. powl. 245 mg
Rx-z (1)
biorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leczenie - 30 szt. u
B
bezp³.
zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV (2) Program lekowy: leczenie przewlek³ego
Tenofovir
disoproxil
(1)
Program
lekowy:
leczenie
przewlek³ego
WZW typu B,
WZW typu B
W: Doroœli. Produkt leczniczy wskazany jest do leczenia przewlek³ego wirusowego Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
zapalenia w¹troby typu B (HBV) u osób doros³ych z: wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹tro- œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych leby, stwierdzon¹ czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ amino- czenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
transferazy alaninowej (AlAT) i histologicznie potwierdzonym czynnym stanem W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusozapalnym i/lub zw³óknieniem w¹troby; niewyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby. Zarówno wymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych
w przypadku wyrównanej czynnoœci w¹troby, jak i niewyrównanej czynnoœci w¹tro- HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿eby, wskazanie to opiera siê na danych z badañ klinicznych u pacjentów nieotrzymu- niu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas
j¹cych uprzednio analogów nukleozydów z zaka¿eniem HBV i dodatnim lub nieleczonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000
ujemnym wynikiem oznaczenia antygenu HBeAg. W przypadku pacjentów, u któr- kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwych leczenie wirusowego zapalenia w¹troby typu B lamiwudyn¹ nie przynios³o efek- retrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kotów, szczegó³y patrz ChPL. Dzieci i m³odzie¿. Leczenie przewlek³ego zaka¿enia pii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl
HBV u nieleczonych wczeœniej analogami nukleozydów dzieci i m³odzie¿y w wieku dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3
2-18 lat z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, u których stwierdzono czynn¹ replikacj¹ produkty lecznicze). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
wirusa oraz trwale podwy¿szon¹ aktywnoœæ AlAT w surowicy lub histologicznie po- m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿litwierdzony, umiarkowany do ciê¿kiego, stan zapalny i/lub zw³óknienie w¹troby. W wiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produkzakresie decyzji o rozpoczêciu leczenia u dzieci i m³odzie¿y, szczegó³y patrz ChPL. tem pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami
Adamed przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci
wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby
100% 340,20 typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doroTenofovir disoproxil Accord: tabl. powl. 245 mg
Rx-z (1)
s³ych:
z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwa- 30 szt. u
B
bezp³.
le zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównaœwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych le- n¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu
czenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami
W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowiruso- aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszowymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych n¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub
HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿e- zw³óknienia w badaniu histologicznym.
Zentiva
niu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas
nieleczonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000
100% 340,20
Rx-z
Tenofovir
Polpharma:
tabl.
powl.
245
mg
30
szt.
u
kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwB(1)
bezp³.
retrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kopii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B,
dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3 Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u
produkty lecznicze). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1 œwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych lem³odzie¿y od 12 lat do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿li- czenie zwi¹zane z ryzykiem reaktywacji HBV
wiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu pro- W: Zaka¿enie HIV-1. Produkt leczniczy w skojarzeniu z innymi przeciwretrowirusoduktem pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami wymi produktami leczniczymi, wskazany jest do leczenia doros³ych zaka¿onych
przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci HIV-1. U osób doros³ych wykaz korzyœci, jakie daje tenofowir dizoproksyl w zaka¿ewirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby niu HIV-1, oparto na wynikach jednego badania z udzia³em pacjentów dotychczas
typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doro- nieleczonych, obejmuj¹cego tak¿e pacjentów z wysokim mianem wirusa (>100 000
s³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwa- kopii/ml) oraz badañ z udzia³em pacjentów uprzednio poddawanych terapii przeciwle zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu retrowirusowej zakoñczonej niepowodzeniem na wczesnym jej etapie (<10 000 kozapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹ pii/ml, gdzie wiêkszoœæ pacjentów mia³a <5 000 kopii/ml), zaœ tenofowir dizoproksyl
opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrówna- dodano do ustalonego schematu terapii podstawowej (zasadniczo obejmuj¹cej 3
n¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu produkty lecznicze). Produkt wskazany jest równie¿ do leczenia zaka¿onej HIV-1
B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat, z opornoœci¹ na NRTI lub toksycznoœci¹ uniemo¿liaktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszo- wiaj¹c¹ stosowanie leków pierwszego rzutu. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu produkn¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub tem pacjentów z zaka¿eniem HIV-1, uprzednio leczonych lekami
Accord Healthcare przeciwretrowirusowymi, nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne badania opornoœci
zw³óknienia w badaniu histologicznym.
wirusowej i/lub przebieg leczenia pacjentów. Zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby
Tenofovir disoproxil Aurovitas: tabl. powl. 245 mg Rx-z 100% 187,11 typu B. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu B u osób doro- 30 szt. u
B(1)
bezp³. s³ych: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby, z objawami czynnej replikacji wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu
Tenofovir disoproxil (1) Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW typu B, zapalnego i/lub zw³óknienia w badaniu histologicznym; z potwierdzon¹ obecnoœci¹
Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia w¹troby typu B u opornego na leczenie lamiwudyn¹ wirusa zapalenia w¹troby typu B; z niewyrównaœwiadczeniobiorców po przeszczepach lub u œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych le-

Entecavir Polpharma: tabl. powl. 0,5 mg - 30 szt. u Rx-z B(1)

Entec
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n¹ czynnoœci¹ w¹troby. Produkt jest wskazany do leczenia przewlek³ego WZW typu
B u m³odzie¿y od 12 lat do <18 lat: z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby i z objawami
aktywnej immunologicznie choroby, tzn. czynn¹ replikacj¹ wirusa, trwale zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ AlAT w surowicy i potwierdzeniem czynnego stanu zapalnego i/lub
Polpharma
zw³óknienia w badaniu histologicznym.

Program lekowy: profilaktyka zaka¿eñ wirusem RS u dzieci
z przewlek³¹ chorob¹ p³uc (dysplazj¹ oskrzelowo-p³ucn¹)
100% 1665,00
B(1)
bezp³.
100% 3329,99
Rx (1)
Synagis: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 1 ml
B
bezp³.
Palivizumab (1) Program lekowy: profilaktyka zaka¿eñ wirusem RS u dzieci z
przewlek³¹ chorob¹ p³uc (dysplazj¹ oskrzelowo-p³ucn¹)
W: Preparat jest wskazany w zapobieganiu ciê¿kiej chorobie dolnych dróg oddechowych, wymagaj¹cej hospitalizacji i wywo³anej przez syncytialny wirus oddechowy
(ang. RSV) u dzieci z du¿ym zagro¿eniem chorob¹ wywo³an¹ przez RSV: u dzieci
urodzonych w 35. tyg. ci¹¿y lub wczeœniej i w wieku poni¿ej 6 m-cy na pocz¹tku sezonu wystêpowania zaka¿eñ RSV, u dzieci poni¿ej 2 r¿. wymagaj¹cych leczenia z
powodu dysplazji oskrzelowo-p³ucnej w okresie poprzednich 6 m-cy, u dzieci poni¿ej 2 r¿. z istotn¹ hemodynamicznie, wrodzon¹ wad¹ serca.
AstraZeneca

Rx

Synagis: inj. [roztw.] 100 mg/ml - 1 fiol. 0,5 ml

Program lekowy: stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi
choroby u doros³ych, seropozytywnych wzglêdem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
100% 20412,00
B(1)
bezp³.
100% 40824,00
Rx-z (1)
tPREVYMIS: tabl. powl. 480 mg - 28 szt. u
B
bezp³.
Letermovir (1) Program lekowy: stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u doros³ych, seropozytywnych wzglêdem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
W: Produkt leczniczy jest wskazany w zapobieganiu reaktywacji cytomegalowirusa
(ang. CMV) i rozwojowi choroby u doros³ych, seropozytywnych wzglêdem CMV pacjentów [R+], którzy byli poddani zabiegowi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT). Nale¿y wzi¹æ pod uwagê oficjalne
zalecenia dotycz¹ce odpowiedniego stosowania leków przeciwwirusowych.

tPREVYMIS: tabl. powl. 240 mg - 28 szt. u

Rx-z

Merck Sharp & Dohme

Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
100% 700,25
B(1)
bezp³.
100% 1400,49
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 500 j.m. - 1 zest.
B
bezp³.
100% 2800,98
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 1 000 j.m. - 1 zest.
B
bezp³.
100% 4201,47
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 1 500 j.m. - 1 zest.
B
bezp³.
100% 5601,96
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 2 000 j.m. - 1 zest.
B
bezp³.
100% 8402,94
Rx-z (1)
Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 3 000 j.m. - 1 zest.
B
bezp³.
Octocog alpha (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII). Produkt nie zawiera czynnika von Willebranda w iloœciach skutecznych farmakologicznie, w zwi¹zku z czym nie jest wskazany w chorobie von
Willebranda.
Baxter

Advate: inj. [prosz.+ rozp.] 250 j.m. - 1 zest.

tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania

Rx-z

100% 595,35
B(1)
bezp³.
100% 1190,70
Rx-z (1)
B
bezp³.
tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1000 j.m Rx-z 100% 2381,40
- 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ zestaw do podawania
B(1)
bezp³.
tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1500 j.m Rx-z 100% 3572,10
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
B(1)
bezp³.
tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 2000 j.m Rx-z 100% 4762,80
(1)
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
B
bezp³.
tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 2500 j.m Rx-z 100% 5953,50
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
B(1)
bezp³.
tAfstyla: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 3000 j.m Rx-z 100% 7144,20
- 1 fiol. proszku + 1 fiol rozp.+ zestaw do podawania
B(1)
bezp³.
Lonoctocog alfa (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ typu A (wrodzonym niedoborem VIII czynnika krzepniêcia krwi). Produkt leczniczy mo¿e byæ stosowany
we wszystkich grupach wiekowych.
CSL Behring GmbH

tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
250 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania
tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
500 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania
tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1000 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania
tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
2000 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania
tALPROLIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
3000 IU - 1 fiol. prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. 5 ml +
zestaw do podawania

Rx-z

Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)
100%
B(1)

1102,82
bezp³.
2205,63
bezp³.
4411,26
bezp³.
8822,52
bezp³.

100% 13233,78
B(1)

bezp³.

Eftrenonacog alfa (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
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BeneF

W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzonym niedob- tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
100% 7892,64
Rx-z (1)
orem czynnika IX). Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ we wszystkich grupach wie- 3000 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
B
bezp³.
kowych.
Biogen
Coagulation factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzie100% 679,79 ci z hemofili¹ A i B
BeneFIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 250 IU
Rx-z (1)
- 1 fiol.+ rozp.
B
bezp³. W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u chorych na hemofiliê A (wrodzony niedobór
czynnika VIII). Produkt mo¿e byæ stosowany we wszystkich grupach wiekowych.
100% 1359,57
BeneFIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 500 IU
Novo Nordisk
Rx-z (1)
- 1 fiol.+ rozp.
B
bezp³. tNuwiq: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m.
100% 674,73
Rx-z (1)
100% 2719,15 - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 2,5 ml
BeneFIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 1000 IU
B
bezp³.
Rx-z (1)
- 1 fiol.+ rozp.
B
bezp³. tNuwiq: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m.
100% 1349,46
Rx-z
100% 5438,30 - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 2,5 ml
BeneFIX: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.] 2000 IU
B(1)
bezp³.
Rx-z (1)
- 1 fiol.+ rozp.
B
bezp³. tNuwiq: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1000 j.m.
100% 2698,92
Rx-z
Nonacog alfa (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 2,5 ml
B(1)
bezp³.
AiB
100% 5397,84
W: Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzonym tNuwiq: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 2000 j.m.
Rx-z (1)
niedoborem czynnika IX).
Pfizer - 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk. 2,5 ml
B
bezp³.
Beriate 250: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m. Rx 100%
Coagulation factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieX ci z hemofili¹ A i B
- 1 fiol. liof. (+rozp.)
W: Zapobieganie i leczenie krwawieñ u pacjentów cierpi¹cych na hemofiliê A (wroBeriate 500: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m. Rx 100% 969,57 dzony niedobór czynnika VIII). Lek mo¿e byæ stosowany we wszystkich grupach
- 1 fiol. liof. (+rozp.)
B(1)
bezp³. wiekowych.
Octapharma
100% 1939,14
Beriate 1000: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
100% 484,79
Rx
Rx
(1)
1000 j.m. - 1 fiol. prosz. (+ rozp.)
B
bezp³. Octanate: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 250 j.m. - 1 amp.
B(1)
bezp³.
Coagulation factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzie100% 969,57
ci z hemofili¹ A i B
Octanate: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 500 j.m. - 1 amp. Rx (1)
B
bezp³.
W: Profilaktyka oraz leczenie krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ typu A (wrodzonym
niedoborem czynnika VIII). Produkt mo¿e byæ stosowany w terapii nabytego niedob100% 1939,14
oru czynnika VIII.
Imed Octanate: inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1000 j.m. - 1 amp. Rx
B(1)
bezp³.
100% 680,40 Factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A
tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 250 IU
Rx-z (1)
- 1 fiol.
B
bezp³. i B
100% 1360,80 W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u chorych na hemofiliê A (wrodzony niedobór
tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 500 IU
czynnika VIII). Ten produkt nie zawiera farmakologicznie skutecznej iloœci czynnika
Rx-z
(1)
- 1 fiol.
B
bezp³. von Willebranda, dlatego nie mo¿e byæ stosowany w leczeniu choroby von WillebOctapharma
100% 2721,60 randa.
tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1000 IU

- 1 fiol.

Rx-z

tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 1500 IU
- 1 fiol.

Rx-z

B(1)
bezp³.
100% 4082,40
B(1)
bezp³.
tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 2000 IU Rx-z 100% 5443,20
(1)
- 1 fiol.
B
bezp³.
tElocta: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.] 3000 IU Rx-z 100% 8164,80
- 1 fiol.
B(1)
bezp³.
Efmoroctocog alfa (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z
hemofili¹ A i B
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII). Produkt leczniczy mo¿na stosowaæ we wszystkich grupach
wiekowych.
Swedish Orphan Biovitrum International AB
100%
tIdelvion: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
250 j.m. - 1 fiol. prosz.+ fiol. rozp.+ zestaw do transferu
B
100%
tIdelvion: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z
500 j.m. - 1 fiol. prosz.+ fiol. rozp.+ zestaw do transferu
B(1)
tIdelvion: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
100%
1000 j.m. - 1 fiol. prosz.+ fiol. rozp.+ zestaw do
Rx-z (1)
B
transferu
tIdelvion: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
100%
2000 j.m. - 1 fiol. prosz.+ fiol. rozp.+ zestaw do
Rx-z (1)
B
transferu

2239,65
bezp³.
4479,30
bezp³.
8958,60
bezp³.

100% 969,57
B(1)
bezp³.
100% 1939,14
Lz (1)
B
bezp³.
Factor IX (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i
B
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzony niedobór
czynnika IX).
Octapharma

Octanine F 500: inj. do¿. [prosz.] 500 j.m.
- 1 fiol. prosz. (+1 fiol. rozp.)
Octanine F 500: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1000 j.m. - 1 fiol. prosz. (+1 fiol. rozp.)

ReFacto AF: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
wstrzk.] 250 j.m. (62,5 j.m./ml)
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
ReFacto AF: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
wstrzk.] 500 j.m. (125 j.m./ml)
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
ReFacto AF: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
wstrzk.] 1000 j.m. (250 j.m./ml)
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)
ReFacto AF: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw. do
wstrzk.] 2000 j.m. (500 j.m./ml)
- 1 fiol. prosz. (+1 amp.-strzyk. rozp.)

Lz

Rx-z
Rx-z
Rx-z
Rx-z

100% 680,40
B(1)

bezp³.

100% 1360,80
B(1)

bezp³.

100% 2721,60
B(1)

bezp³.

100% 5443,20
B(1)

bezp³.

Coagulation factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzie17917,20
ci z hemofili¹ A i B
bezp³. W: Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofili¹ A (wrodzony niedobór czynnika krzepniêcia VIII). Lek mo¿e byæ stosowany u doros³ych i dzieci w
Factor IX (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i ka¿dym wieku, w tym tak¿e u noworodków. Lek nie zawiera czynnika von WillebranB
da, i dlatego nie mo¿e byæ stosowany w leczeniu choroby von Willebranda. Pfizer
W: Leczenie i profilaktyka krwawienia u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzonym niedo100% 680,40
borem czynnika IX). Lek mo¿e byæ stosowanych we wszystkich grupach wiekow- tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
ych.
CSL Behring GmbH 250 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
B
bezp³.
100% 1360,80
Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF: inj. [prosz.+
100% 357,21 tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
rozp. do przyg. roztw.] 250 j.m/fiol. - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. Rx (1)
500 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
B
bezp³.
B
bezp³.
rozp.+ zest. inf.
100% 2721,60
tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Rx-z (1)
Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF: inj. [prosz.+
100% 714,42 1000 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
B
bezp³.
rozp. do przyg. roztw.] 500 j.m/fiol. - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. Rx (1)
B
bezp³. tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
100% 5443,20
rozp.+ zest. inf.
Rx-z
B(1)
Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF: inj. [prosz.+
100% 1428,84 2000 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
bezp³.
rozp. do przyg. roztw.] 1000 j.m/fiol. - 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. Rx (1)
100% 8164,80
tRIXUBIS: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
B
bezp³.
Rx-z
rozp.+ zest. inf.
3000 j.m./5 ml - 1 fiol. (+1 rozp. 5 ml)
B(1)
bezp³.
Factor VIII (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i B
Factor IX (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z wrodzonym (hemofilia A) lub naB
bytym niedoborem czynnika VIII. Leczenie krwawieñ u pacjentów z choroby von Willebranda z niedoborem czynnika VIII, jeœli nie jest dostêpny ¿aden specyficzny W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzony niedobór
produkt skuteczny wobec choroby von Willebranda i kiedy leczenie sam¹ desmop- czynnika IX). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów we
wszystkich grupach wiekowych.
Baxter
resyn¹ (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.
Shire
100% 952,56
B(1)
bezp³.
100% 1905,12
Rx (1)
B
bezp³.
Factor IX (1) Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili¹ A i
B
W: Leczenie i profilaktyka krwawieñ u pacjentów z hemofili¹ B (wrodzonym niedoborem czynnika IX). Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania we wszystkich
grupach wiekowych, od dzieci w wieku powy¿ej 6 roku ¿ycia do osób doros³ych.
Brak jest wystarczaj¹cych danych, aby zalecaæ stosowanie produktu leczniczego u
dzieci poni¿ej 6 roku ¿ycia.
Baxter

Immunine® 600 IU: inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 600 j.m. - 1 zest.
Immunine® 1200 IU: inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg.
roztw.] 1200 j.m. - 1 zest.

tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
250 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
500 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1000 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
1500 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)
tNovoEight®: inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
2000 j.m. - 1 fiol. (1 amp.-strzyk.+ t³ok+ ³¹cznik)

Rx

Program lekowy: zapobieganie powik³aniom kostnym u doros³ych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmuj¹cym koœci z zastosowaniem denosumabu
Xgeva: inj. [roztw.] 120 mg - 1 fiol. 1,7 ml

Rx-z 100%

Xgeva: inj. [roztw.] 120 mg - 3 fiol. 1,7 ml

Rx-z

X
100% 3727,29
B(1)
bezp³.
Denosumab (1) Program lekowy: zapobieganie powik³aniom kostnym u doros³ych
pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmuj¹cym koœci z zastosowaniem denosumabu
W: Zapobieganie powik³aniom kostnym (z³amania patologiczne, koniecznoœæ napromieniania
koœci, ucisk rdzenia krêgowego lub koniecznoœæ wykonywania zabie100% 657,72
gów operacyjnych koœci) u doros³ych z zaawansowanym procesem nowotworowym
Rx-z (1)
B
bezp³. obejmuj¹cym koœci. Leczenie doros³ych i m³odzie¿y z dojrza³ym uk³adem kostnym,
100% 1315,44 u których wystêpuje nieoperacyjny guz olbrzymiokomórkowy koœci lub, u których zaRx-z (1)
bieg chirurgiczny mo¿e spowodowaæ ciê¿kie okaleczenie.
Amgen
B
bezp³.
100% 2630,88
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 3946,32
Rx-z (1)
B
bezp³.
100% 5261,76
Rx-z (1)
B
bezp³.

