
 

 

 

 

Istotne działania niepożądane 

XENPOZYME jest podawany w postaci infuzji dożylnej. 
W rzadkich przypadkach podczas infuzji lub po jej 
zakończeniu pacjenci mogą doznać ciężkiej reakcji 
alergicznej, w związku z którą należy natychmiast 
zastosować leczenie. 
Należy bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej 
w przypadku wystąpienia następujących dolegliwości 
i objawów bądź w przypadku ich nasilenia podczas infuzji 
lub po jej zakończeniu: 

Informacja dla kobiet zdolnych do 
posiadania potomstwa, 
w tym nastoletnich dziewcząt 

 
 

Prosimy omówić potrzebę stosowania antykoncepcji 
z lekarzem przepisującym lek/prowadzącym. 
 
Prosimy o kontakt z lekarzem przepisującym 
lek/prowadzącym, jeśli sądzi Pani, że może być w ciąży, lub 
planuje zajście w ciążę. 

Niniejsza Karta Pacjenta zawiera ważne informacje, o których 
należy wiedzieć w trakcie przyjmowania XENPOZYME. Pełne 
informacje są podane w dołączonej do opakowania ulotce dla 
pacjenta. 

 

• Zadyszka/ 
zadławienie 

• Zawroty głowy, osłabienie 
lub omdlenie 

• Słaby i szybki puls 

• Nudności, wymioty lub 
biegunka 

• Rozgrzana i blada skóra, 
pokrzywka, swędzenie 

 

Informacje ogólne 
 
Prosimy pokazać tę kartę każdemu 
lekarzowi lub członkowi zespołu 
pielęgniarskiego, który zapewnia Państwu 
opiekę. 

XENPOZYME  
(olipudaza alfa) 

Prosimy zgłaszać wszelkie zdarzenia lekarzowi 
przepisującemu lek/prowadzącemu. 

 

Imię i nazwisko pacjenta: 
 
____________________________________ 
 
Lekarz <przepisujący lek/prowadzący>: 

•Imię i nazwisko: 
…………………………………………………… 

•Kontakt (nr telefonu): 
…………………………………………………… 
____________________________________ 
 
Szpital/ośrodek: 

•Imię i nazwisko: 
…………………………………………………… 

•Kontakt w sytuacjach nagłych (nr telefonu): 
 

…………………………………………………… 

Co to jest XENPOZYME? 
 

 
XENPOZYME jest lekiem zawierającym sztuczny 
enzym, olipudazę alfa, jako substancję czynną. 
Służy on jako zamiennik enzymu zwanego kwaśną 
sfingomielinazą (ASM), aby uzupełnić jej poziom 
u pacjentów z deficytem ASM (ASMD). U tych 
pacjentów aktywność ASM jest niższa od 
prawidłowej lub całkowicie nieistniejąca, co może 
prowadzić do różnych objawów. 
XENPONZYME jest wskazany jako enzymatyczna 
terapia zastępcza w leczeniu obserwowanych poza 
ośrodkowym układem nerwowym objawów ASMD      
u dzieci i dorosłych z typem A/B lub typem B. 

 

XENPOZYME (olipudaza alfa) 
 
 
 

 
KARTA PACJENTA 
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