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Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 

 

Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten  

 

vinorelbiini 

 

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää 

sinulle tärkeitä tietoja.   

• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 

• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. 

• Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan 

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.  

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 

1. Mitä Navirel on ja mihin sitä käytetään 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Navirelia 

3. Miten Navirelia käytetään 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

5. Navirelin säilyttäminen 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

 

 

1. Mitä Navirel on ja mihin sitä käytetään 

 

Navirel on infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Vaikuttava aine vinorelbiini kuuluu sytostaattisten 

aineiden lääkeryhmään. Nämä aineet vaikuttavat pahanlaatuisten solujen kasvuun.  

Navirel on tarkoitettu syövän, erityisesti ei-pienisoluisen keuhkosyövän ja rintasyövän hoitoon. 

 

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Navirelia  

 

Navirelia ei käytetä, jos 

• olet allerginen vinorelbiinille tai mille tahansa muille tähän ryhmään kuuluville syöpälääkkeille, 

nk. vinka-alkaloideille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). 

• veresi tietyntyyppisten valkosolujen määrä on alhainen tai jos sinulla on parhaillaan infektio tai 

olet äskettäin (viimeisten kahden viikon aikana) sairastanut infektion.  

• veresi verihiutalemäärä on alhainen  

• sinulla on syöpään liittymätön vaikea maksasairaus, jota hoidetaan vinorelbiinilla.  

• sinulle annetaan keltakuumerokote 

• olet raskaana. 

• imetät. 

 

Varoitukset ja varotoimet 

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Navirelia, jos 

• olet saanut sädehoitoa, jonka kohteena on mm. maksa. 

• sinulla on vakava maksasairaus, joka ei liity vinorelbiinilla hoidettavaan syöpään. 

• sinulle annetaan tietyn tyyppisiä rokotteita (eläviä heikennettyjä rokotteita)  

• saat fenytoiini-nimistä epilepsialääkettä tai itrakonatsoli-nimistä sienilääkettä samanaikaisesti. 

• sinulla on vakava syöpääsi liittyvä maksasairaus  

• sinulla on aikaisemmin ollut sydänkohtaus tai vaikeata rintakipua.  
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• sinulla esiintyy infektion merkkejä tai oireita (kuumetta, vilunväristyksiä jne.). Kerro asiasta 

lääkärillesi välittömästi, jotta hän voi suorittaa mahdollisesti tarvittavat testit. 

• kuulut japanilaiseen väestöön, koska silloin sinulla on suurentunut vaara saada keuhkojen 

sidekudossairaus. 

 

Vältä ehdottomasti lääkeaineen joutumista silmiin. Vakavan ärsytyksen ja jopa sarveiskalvon 

haavauman riski on olemassa. Jos valmistetta joutuu silmiin, silmät tulee huuhdella välittömästi 

runsaalla määrällä natriumkloridiliuosta.  

 

Lapset ja nuoret 

Vinorelbiinin turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu eikä antoa lapsille siksi 

suositella. 

 

Muut lääkevalmisteet ja Navirel 

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin 

käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. 

Lääkärin tulee kiinnittää erityistä huomiota hoitoosi, jos käytät seuraavia lääkkeitä:  

• veren ohentamiseen käytettävät lääkkeet (antikoagulantit) 

• epilepsialääkkeet, kuten fenytoiini, fenobarbitaali ja karbamatsepiini 

• bakteerilääkkeet, kuten rifampisiini, klaritromysiini, erytromysiini 

• viruslääkkeet, kuten ritonaviiri 

• sienilääkkeet, kuten itrakonatsoli ja ketokonatsoli 

• syöpälääke nimeltään mitomysiini-C 

• immuunijärjestelmää heikentävät lääkkeet, kuten siklosporiini ja takrolimuusi 

• sydänsairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten verapamiili ja kinidiini 

• mäkikuisma-niminen yrttilääke. 

 

Eläviä heikennettyjä rokotteita (esim. tuhkarokkorokote, sikotautirokote, vihurirokkorokote) ei 

suositella Navirelin kanssa, koska ne saattavat lisätä rokotteen aiheuttaman hengenvaarallisen 

sairauden vaaraa. Keltakuumerokotetta ei tule antaa yhdessä Navirelin kanssa. 

 

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys 

Sinulle ei saa antaa Navirelia, jos olet raskaana, ellei se ole selvästi aiheellista. 

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy 

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

 

Sinulle ei saa antaa Navirelia, jos imetät. Jos hoito on välttämätöntä, sinun on lopetettava imetys. 

Naisten tulee käyttää ehkäisyä raskauden välttämiseksi hoidon aikana ja vähintään kolmen kuukauden 

ajan hoidon päättymisestä.  

 

Miesten tulee varmistaa, ettei heidän partnerinsa tule raskaaksi hoidon aikana eikä kuuteen kuukauteen 

sen jälkeen.  

Peruuttamattoman hedelmättömyyden riskin vuoksi miesten tulisi ennen hoidon alkua kysyä neuvoa 

siemennesteen ottamiseksi talteen. 

 

Ajaminen ja koneiden käyttö 

Vinorelbiini-hoidon jälkeen voi esiintyä haittavaikutuksia, jotka saattavat heikentää ajokykyäsi ja/tai 

koneiden käyttökykyäsi. Jos voit huonosti, sinun ei tule suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät 

keskittymistä, esim. autolla ajaminen tai koneiden käyttö. 

 

 



pal (FI) Navirel 10 mg/ml concentrate for solution for infusion 

National version: 08/2017 

3. Miten Navirelia käytetään 

 

Navirelia saa valmistaa ja annostella vain syövän hoitoon erikoistunut terveydenhoidon 

ammattilainen. Navirel on tarkoitettu käytettäväksi vain kerta-annoksena. 

 

Ennen kutakin antokertaa otetaan verikoe verikoostumuksen analyysia varten, jotta varmistutaan siitä, 

että sinulla on riittävä määrä verisoluja Navirelin saamiseksi. Jos tämän analyysin tulokset eivät ole 

tyydyttävät, saatetaan hoitoasi lykätä ja lisätarkistuksia saatetaan tehdä kunnes nämä arvot palautuvat 

normaalille tasolle. 

 

Vinorelbiinia annetaan tavallisesti kerran viikossa. Tavallinen annos aikuisille on 25 – 30 mg/m². 

Noudata aina lääkärisi ohjeita. 

 

Annoksen sovittaminen: 

• Merkittävän maksan vajaatoiminnan yhteydessä lääkärisi saattaa muuttaa annosta. Noudata 

lääkärisi ohjeita. 
• Munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ei ole tarpeen muuttaa annosta. Noudata lääkärisi 

ohjeita. 
 

Navirel tulee aina antaa laskimoon. Intratekaalinen antaminen on vasta-aiheista.  

Annos annetaan 6-10 minuutin kestoisena injektiona tai 20-30 minuutin kestoisena lyhyenä 

infuusiona. 

Annon jälkeen laskimo huuhdellaan natriumkloridiliuoksella lääkkeen haittojen vähentämiseksi. 

 

Jos Navirelia on käytetty enemmän kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu 

Lääkärisi varmistaa, että sinulle annetaan terveydentilaasi nähden oikea annos. Ota kuitenkin yhteys 

lääkäriisi, ensiapupoliklinikkaan tai apteekkiin, jos sinulla on mitä tahansa huolenaiheita tai 

mahdollisen yliannoksen oireita, esim. kuumetta, infektion tai ummetuksen merkkejä. 

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai 

sairaanhoitajan puoleen. 

 

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 

 

Kerro heti lääkärille, jos sinulla esiintyy jotain seuraavista oireista, sillä ne voivat olla merkki 

vakavista haittavaikutuksista: 

 

Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta) 

• yskä, kuume ja vilunväreet, jotka saattavat olla merkkejä vaikeasta tulehduksesta, joka voi 

johtaa elimen toimintahäiriöön ja verenmyrkytykseen 

• hengitysvaikeudet (dyspnea) tai keuhkoputkien supistumisesta aiheutuva hengitysvaikeus 

(bronkospasmi). 

 

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta) 

• voimakas rintakipu, joka saattaa säteillä kaulaan ja käsivarteen. Se saattaa johtua siitä, että 

sydämesi saa liian vähän verta (angina pectoris tai sydänkohtaus). 

• hyvin matalan verenpaineen merkit, kuten heitehuimaus ja huimauksen tunne noustessa. 

• vaikea ummetus, johon liittyy vatsakipua, silloin kun vatsa ei ole toiminut moneen päivään 

(paralyyttinen ileus). 
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Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 

• vakavan allergisen reaktion merkit, kuten esimerkiksi hengityksen vinkuminen, huulten, kielen 

ja kurkun tai vartalon turpoaminen, nielemisvaikeudet, ihottuma, huimauksen tunne ja 

pyörtyminen (anafylaktinen reaktio tai sokki, anafylaktoidinen reaktio). 

 

Seuraavana on luettelo kaikista mahdollisesti ilmenevistä haittavaikutuksista: 

 

Hyvin yleinen (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä) 

• luuytimen toiminnan estyminen ja punasolujen määrän alenema, johon voi liittyä kalpeutta, 

heikotusta tai hengästymistä ja tiettyjen valkosolujen (neutrofiilien) vähenemistä, joka korjautuu 

5-7 päivän kuluessa 

• ummetus, oksentelu, suun limakalvon tulehdus, ruokatorven tulehdus 

• joidenkin refleksien (syvien jännerefleksien) heikkenemistä ja jalkojen heikkoutta on raportoitu 

pitkittyneen kemoterapian jälkeen 

• tilapäinen maksa-arvojen (osoittavat muutokset maksan toiminnassa) kohoaminen ilman siihen 

liittyviä oireita 

• hiusten lähtö, yleensä lievää 

• injektiokohdan reaktiot, kuten punoitus, polttava kipu, laskimon värjäytyminen ja paikallinen 

laskimotulehdus (flebiitti) 

• heikotus, väsymys, kuume, eri puolilla kehoa esiintyvä kipu, mukaan lukien rintakipu ja kipu 

kasvaimen kohdalla. 

 

Yleinen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä) 

• verihiutaleiden (veressä olevat hiukkaset, edistävät veren hyytymistä) määrän alenema veressä, 

harvoin vaikeaa 

• bakteeri-, virus- tai sieniperäinen infektio kehon eri osissa kuten hengitysteiden, virtsatien tai 

mahasuolikanavan infektiot, lieviä tai kohtalaisia ja yleensä asianmukaisella hoidolla parantuvia 

• hengitysvaikeudet tai ihoreaktiot, jotka johtuvat yliherkkyysreaktiosta vinorelbiinille 

• ripuli, yleensä lievä tai kohtalainen 

• lihaskipu, nivelkipu, leukakipu 

• munuaisten toimintaa kuvaavan aineen, kreatiniinin, lisääntyminen veressä. 

 

Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta) 

• hermostoon kohdistuvat haitat, kuten kutina tai pistely, lihasjänteyden lisääntyminen tai 

väheneminen (parestesia) 

• alhainen verenpaine 

• korkea verenpaine 

• äkillinen kuumuuden tunne sekä kasvojen ja kaulan punoitus. 

• kylmä tunne käsissä ja jaloissa. 

 

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta) 

• natriumin väheneminen veressä, mikä voi aiheuttaa väsymystä ja sekavuutta, lihasnykäyksiä, 

kouristuskohtauksia tai koomaa 

• haimatulehdus (veren sokeripitoisuutta säätelevä elin), joka aiheuttaa kovaa kipua vatsan ja 

selän alueella (pankreatiitti) 

 • tilapäiset muutokset sydänfilmissä, myös sydämenlyönnissä (tilapäiset sydänsähkökäyrän 

muutokset) 

• keuhkojen sidekudossairauteen liittyvät hengitysvaikeudet (interstitiaalinen keuhkosairaus) 

• pyörtyminen (tajunnanmenetys) 

• yleistyneet ihoreaktiot 

• injektiokohdan ihon vaikeat reaktiot, kuten kudoskuolema (injektiokohdan nekroosi). 

 

Hyvin harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1´0 000:sta) 

• verenmyrkytys, johon liittyy komplikaatioita, ja kuolemaan johtava verenmyrkytys 

• sydämen häiriöt, kuten nopea sydämen lyöntitiheys (takykardia), sydämen lyöntien tunteminen 

(palpitaatiot), epäsäännöllinen sydämen syke (rytmihäiriöt) 

• keuhkojen toimintahäiriö (hengitysvajaus) 
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• Guillain-Barrén oireyhtymä (oireita ovat esim. heikotus tai jalkojen ja käsivarsien 

halvaantuminen, hengitysongelmat ja ongelmat verenpaineessa). 

 

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) 

• veren tiettyjen valkosolujen väheneminen ja kuume (febriili neutropenia) 

• vaikea kaikkien verisolujen väheneminen, mikä voi aiheuttaa heikkoutta, mustelmien 

ilmestymistä tai alttiutta infektioille 

• kuumeinen yleisinfektio ja tietyntyyppisten valkosolujen epätavallinen vähyys, mikä voi johtaa 

kuolemaan (neutropeeninen sepsis) 

• SIADH-oireyhtymä (tämän oireita ovat mm. painon nousu, pahoinvointi, lihaskrampit) 

• ruokahalun menetys 

• käsi-jalkaoireyhtymä (oireita ovat mm. kämmenten ja jalkapohjien puutuminen, pistely, polttelu 

tai kutina, [auringon polttamaa muistuttava] punoitus, turvotus, epämukava tunne, arkuus, 

ihottuma). 

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. 

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). 

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 

turvallisuudesta. 

 

www‐sivusto: www.fimea.fi 

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea 

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 

PL 55 

00034 Fimea 

 

 

5. Navirelin säilyttäminen 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

 

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. 

ja EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.  

 

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä. Pidä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. 

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

 

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

 

Mitä Navirel sisältää 

Vaikuttava aine on vinorelbiini, 10 mg/ml. 

Yksi 1 ml:n injektiopullo sisältää vinorelbiinitartraattia vastaten 10 mg vinorelbiinia.Yksi 5 ml:n 

injektiopullo sisältää vinorelbiinitartraattia vastaten 50 mg vinorelbiinia. 

 
Muu aine on injektionesteeseen käytettävä vesi. 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) 

Navirel on kirkas, väriltään värittömästä hieman keltaiseen vaihteleva infuusiokonsentraatti, liuosta 

varten (steriili konsentraatti). Se toimitetaan lasisissa injektiopulloissa.  
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Pakkauskoot: 1 ml tai 5 ml konsentraattia 1 tai 10 injektiopullon pakkauksissa. Saatavilla myös 

monipakkauksissa sisältäen 10 pakkausta, joista kukin sisältää 1 injektiopullon. 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 

medac  

Gesellschaft für klinische 

Spezialpräparate mbH 

Theaterstr. 6 

22880 Wedel 

Saksa 

 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa 

seuraavilla kauppanimillä: 

Alankomaat Navirel 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie 

Norja Navirel 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 

Portugali Vinorelbina Navirel 10 mg/ml concentrado para solução para perfusão 

Puola Navirel 

Ruotsi Navirel 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 

Saksa Navirel 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 

Slovakia Navirel 10 mg/ml infúzny koncentrát 

Suomi Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 

Tanska Navirel10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

Tshekki Navirel 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.08.2017. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: 

 

Miten Navirelia käytetään 

Vain koulutettu henkilökunta saa suorittaa vinorelbiinin esivalmistelun ja antamisen. Henkilökunnan 

on käytettävä asianmukaisia suojalaseja, kertakäyttökäsineitä, kasvomaskia ja kertakäyttövaatteita. 

Roiskeet ja vuodot on pyyhittävä pois. 

Valmisteen joutumista silmiin on ehdottomasti vältettävä. Jos liuosta joutuu silmiin, silmät pitää 

huuhdella välittömästi runsaalla määrällä 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuosta. 

 

Esivalmistelun jälkeen kaikki altistuneet pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kädet sekä kasvot 

pestävä. 

 

Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, -valmisteen sisältö ja pakkaus ovat täysin 

yhteensopivia neutraalien lasipullojen, PVC-pussien, vinyyliasetaattipussien sekä infuusiopakkauksen 

ja sen PVC-letkujen kanssa. 

 

Vinorelbiinia voidaan antaa hitaana (6 – 10 minuutin kestoisena) boluksena kun se on laimennettu 

20 – 50 ml:aan 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuosta tai glukoosi-injektioliuokseen, jossa 

glukoosin pitoisuus on 50 mg/ml (5 %), tai lyhyenä (20  – 30 minuutin kestoisena) infuusiona kun se 

on laimennettu 125 ml:aan 9 mg/ml:n (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuosta tai glukoosi-

injektioliuokseen, jossa glukoosin pitoisuus on 50 mg/ml (5 %). Laskimo on huuhdeltava aina 

annostelun jälkeen vähintään 250 ml:lla 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuosta. 

 

Lääkevalmisteen säilytys 

Avaamisen ja laimennuksen jälkeen: 

Valmiste on käytettävä välittömästi avaamisen ja laimennuksen jälkeen. Se on tarkoitettu 

käytettäväksi vain kerta-annoksena. 
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Käyttövalmiiksi saatetut liuokset: 24 tuntia 25 ºC:ssa tai jääkaapissa (2 °C – 8 °C). 

 

Mikrobiologiselta kannalta katsottuna valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos sitä ei käytetä heti, 

säilytysaika ja olosuhteet ovat käyttäjän omalla vastuulla. Tavallisesti tuote ei säily yli 24 tuntia 

lämpötilan ollessa 2 – 8 ºC, ellei lääkepakkauksen avaaminen ja laimennus ole tapahtunut valvotuissa 

ja hyväksytyissä aseptisissa olosuhteissa. 

 

Älä käytä Navirelia, jos havaitset että konsentraatti ei ole kirkas, väriltään värittömästä 

vaaleankeltaiseen vaihteleva liuos tai jos siinä näkyy hiukkasia. 
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