
Støtte til håndtering av korneale 
bivirkninger hos pasienter som  
har fått forskrevet  
▼BLENREP (belantamabmafodotin)

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny 
sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres 
til å melde enhver mistenkt bivirkning på elektronisk meldeskjema: 
www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

FOR HELSEPERSONELL

BLENREP er et antistoff-legemiddel-konjugat som 
knytter et monoklonalt antistoff til et cytotoksisk middel 
(mafodotin) med kjente korneale bivirkninger1,3,6-8
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Det har blitt rapportert bivirkninger med BLENREP 
(belantamabmafodotin). Hensikten med denne 
veiledningen er å gi en oversikt over de korneale 
bivirkningene som kan forekomme i forbindelse med 
BLENREP. 

Denne veiledningen gir bakgrunnsinformasjon for å bidra til 
å forstå korneale bivirkninger som er observert i en klinisk 
studie, hvordan symptomer kan fremstå, samt den korneale 
anatomien som kan bli berørt.

Dessuten er denne veiledningen tiltenkt for å gi 
retningslinjer for støttende behandling og doseendringer 
knyttet til korneale bivirkninger som er observert i den 
kliniske studien DREAMM (Driving Excellence in Approaches 
to Multiple Myeloma)-2 (studie 205678). I denne 
veiledningen er denne informasjonen omtalt som de 3 
hovedfaktorene i håndtering av korneale bivirkninger: 
overvåke, minimere og endre. 

Korneale bivirkninger er ikke de eneste bivirkningene som 
er forbundet med BLENREP.1

Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmateriell 
på www.felleskatalogen.no

Innhold
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(N = 95)

Bivirkninger

Bivirkninger (uansett alvorlighetsgrad) rapportert i DREAMM-2 (studie 205678), (N = 95)a1

Korneale bivirkninger var forventet og ble overvåket .

a Bivirkninger ble kodet ved hjelp av MedDRA og gradert etter alvorlighetsgrad basert på CTCAE  
(Common Terminology Criteria for Adverse Events) v4 .03 .

bOmfatter pneumoni og herpes simplex-pneumoni .
cOmfatter trombocytopeni og redusert blodplatetall .
dOmfatter lymfopeni og redusert lymfocyttall .
eOmfatter leukopeni og redusert leukocyttall .
fOmfatter nøytropeni og redusert nøytrofiltall .
gBasert på øyeundersøkelse, karakterisert som endringer i kornealt epitel med eller uten symptomer .
hOmfatter diplopi, uklart syn, svekket syn og synshemming .
iOmfatter tørre øyne, okulært ubehag og pruritus i øyet .
j Omfatter hendelser som utprøverne mener er relatert til infusjon .  
Infusjonsreaksjoner kan omfatte, men er ikke begrenset til, pyreksi, frysninger,  
diaré, kvalme, asteni, hypertensjon, letargi og takykardi .

Organklassesystem Bivirkninger Alle grader (%) Grad 3/4 (%)

Infeksiøse og
parasittære sykdommer

Pneumonib 11 7
Infeksjon i øvre luftveier 9 0

Sykdommer i blod og lymfatiske 
organer

Trombocytopenic 38 22
Anemi 27 21

Lymfopenid 20 17

Leukopenie 17 6
Nøytropenif 15 11

Øyesykdommer

Keratopatig 71 31
Hendelser med uklart synh 25 4

Hendelser med tørre øynei 15 1

Fotofobi 4 0

Øyeirritasjon 3 0

Ulcerøs keratitt 1 1
Infeksiøs keratitt 1 1

Gastrointestinale sykdommer
Kvalme 25 0
Diaré 13 1
Oppkast 7 2

Generelle lidelser og reaksjoner 
på administrasjonsstedet

Pyreksi 23 4
Fatigue 16 2

Undersøkelser
Økt aspartataminotransferase 21 2
Økt gammaglutamyltransferase 11 3
Økt kreatinfosfokinase 5 2

Skader, forgiftninger og 
komplikasjoner ved medisinske 
prosedyrer

Infusjonsrelaterte reaksjonerj 21 3
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BLENREP; et antistoff-legemiddel-konjugat som er rettet 
mot BCMA ved refraktært multippelt myelom 
BLENREP binder seg spesifikt til B-celle-modningsantigenet (BCMA), et 
celleoverflateprotein som er uttrykt på myelomceller, B-celler i sent stadium og 
plasmaceller . BLENREP bindes til celleoverflate-BCMA og blir raskt internalisert . Når det 
er kommet inn i tumorcellen, frigjøres et fritt cytotoksisk middel (cys-mcMMAF) som 
forstyrrer nettverket av mikrotubuli, noe som fører til stopp i cellesyklusen og til apoptose .1-3

Antistoffet stimulerer rekruttering og aktivering av immuneffektorceller som dreper 
tumorceller ved antistoffavhengig cellulær cytotoksisitet og fagocytose . Apoptosen som 
induseres av BLENREP, ledsages av markører for immunogen celledød, som kan bidra til 
en adaptiv immunrespons på tumorceller .1-3

Oversikt over BLENREP

BLENREP kan virke på friske celler.4

I ikke-kliniske studier ble BLENREP tatt opp i celler i hele kroppen, inkludert humane 
korneaepitelceller, ved en mekanisme som ikke er relatert til BCMA-reseptoruttrykk på 
cellemembranen .1



Korneale bivirkninger som er observert i den 
kliniske studien DREAMM-2 (studie 205678)1

De 3 hovedfaktorene som er beskrevet på side 8–9, kan være til hjelp 
ved håndtering av korneale bivirkninger forbundet med BLENREP:

•  Øyesykdommer (alle grader), rapportert hos ≥3 % av pasientene i den kliniske 
studien, var keratopati (71 %), hendelser med uklart syn (25 %), hendelser 
med tørre øyne (15 %), fotofobi (4 %) og øyeirritasjon (3 %)

•  Pasienter som tidligere hadde hatt tørre øyne, var mer utsatt for å utvikle 
endringer i kornealt epitel

•  Redusert syn (Snellen-synstest dårligere enn 20/50) i det beste øyet ble 
rapportert hos 18 %, og alvorlig synstap (20/200 eller dårligere) i det beste 
seende øyet ble rapportert hos 1 % av pasientene

•  Median tid til debut av moderate til alvorlige korneale funn (beste korrigerte 
synsskarphet [BCVA] eller undersøkelse med spaltelampe) var 36 dager 
(område: 19 til 143 dager), og median tid til disse korneale funn var borte, var 
91 dager (område: 21 til 201 dager) 

•  Korneale funn førte til doseforsinkelser hos 47 % av pasientene og 
dosereduksjoner hos 27 % av pasientene . Tre prosent av pasientene avbrøt 
behandlingen på grunn av okulære bivirkninger

•  Tilfeller av korneale sår (ulcerativ og infeksiøs keratitt) har vært rapportert . 
Disse skal behandles umiddelbart og som klinisk indisert av øyespesialist . 
Behandling med BLENREP skal avbrytes til det korneale såret er leget

Keratopati (eller mikrocystelignende epitelendringer), den 
vanligste rapporterte bivirkningen, ble karakterisert som 
endringer i kornealt epitel (observert ved øyeundersøkelse) 
med eller uten endringer i synsskarphet, uklart syn og 
symptomer på tørre øyne. OVERVÅKE MINIMERE ENDRE

Øyets anatomi og fysiologi 

Hornhinnen (kornea)

Hornhinnen har 5 lag – epitel, Bowmans lag, stroma, Descemets membran og endotel9

Keratopati (eller mikrocystelignende epitelendringer), den vanligste bivirkningen som ble 
rapportert, ble karakterisert som endringer i kornealt epitel (observert ved øyeundersøkelse) 
med eller uten endringer knyttet til synsskarphet, uklart syn og tørre øyne .1 

Epitel

Bowmans lag

Stroma

Descemets membran

Endotel

De cellulære lagene i 
det korneale epitelet 
regenereres slik at de 
kan repareres etter 
et traume, vanligvis 
uten arr9
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OVERVÅKE, MINIMERE, ENDRE:  
De 3 hovedfaktorene i håndtering av korneale bivirkninger

For å gi best mulig behandling til pasientene som får BLENREP, 
bør du følge disse 3 strategiene .  
Overvåk pasientens syn, og se etter endringer i kornea .  
Minimer eventuelle bivirkninger de måtte ha .  
Endre behandlingen med dosejusteringer når det er nødvendig .

Den anbefalte dosen av BLENREP er 2,5 mg/kg administrert som 
en intravenøs infusjon hver 3. UKE frem til sykdomsprogresjon 
eller uakseptabel toksisitet1

Synsprøve og 
undersøkelse med 
spaltelampe skal utføres 
av en øyespesialist

Oftalmisk undersøkelse 
før 1. behandling,
før de påfølgende 3 behandlingssyklusene 
og som klinisk indisert under behandling

unngå 
kontaktlinser til 
behandlingen er 
avsluttet

fortsette å overvåke for å oppdage 
korneale bivirkninger etter behandlin-
gen og kontakte hematolog/onkolog 
hvis det forekommer symptomer. 
Doseendringer kan være nødvendige, 
inkludert seponering av behandling 
(se doseendringer på side 21)

være forsiktige ved 
bilkjøring eller bruk 
av maskiner

3 UKER 3 UKER 3 UKER

administrere øyedråper med kunstig 
tårevæske uten konserveringsmidler minst 
4 ganger daglig fra og med den første dagen 
med infusjon og til behandlingen er fullført, da 
dette kan redusere korneale symptomer 
For pasienter med symptomer på tørre øyne 
kan ytterligere behandling vurderes etter 
anbefaling fra øyespesialistl 

1. dose
BLENREP

Oftalmisk undersøkelse 
før 2. dose

2. dose
BLENREP

3. dose
BLENREP

Oftalmisk undersøkelse 
før 3. dose

4. dose
BLENREP

Oftalmisk undersøkelse 
før 4. dose

Oftalmiske undersøkelser og observasjon av potensielle oftalmiske symptomer

Behandling hver 3. UKE til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet

Gi pasientene 
råd om å:

unngå kontaktlinser til behandlingen 
er avsluttet

være forsiktige ved bilkjøring eller 
bruk av maskiner

administrere øyedråper med 
kunstig tårevæske uten 
konserveringsmidler minst 4 
ganger daglig fra og med den 
første dagen med infusjon og til 
behandlingen er fullført, da 
dette kan redusere korneale 
symptomer 
For pasienter med symptomer 
på tørre øyne kan ytterligere 
behandling vurderes etter 
anbefaling fra øyespesialist

Gi pasientene råd om å:

fortsette å overvåke for å oppdage 
korneale bivirkninger etter behandlingen og 
kontakte hematolog/onkolog hvis det 
forekommer symptomer. Doseendringer 
kan være nødvendige, inkludert seponering 
av behandling (se doseendringer på side 17)

OVERVÅKE/MINIMERE/ENDRE
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OVERVÅKE, MINIMERE, ENDRE:  
De 3 hovedfaktorene i håndtering av korneale bivirkninger Endringer i synsskarphet som indikert i graderingsskalaen på siden 17 kan vise om 

doseendringer er klinisk berettiget under behandling med BLENREP

Evaluering av synsskarphet
Synsskarphet er et "vitalt tegn" for okulær funksjon og gir et mål på synssystemets evne til 
å skjelne små forskjeller i det visuelle miljøet .10 

BCVA betyr synsskarpheten som oppnås med korreksjon (for eksempel briller) målt med 
en standard Snellen-synstavle .11

Hva blir målt?
•  Pasientens synsfunksjon måles ved å evaluere evnen til å skille mellom fine detaljer med 

og uten korrigerende linser, med ett og to øyne12

Hvordan måles den?
•  Pasienten leser de minste bokstavene hun eller han kan identifisere på en tavle (vanligvis 

en Snellen-øyetavle) som er plassert omtrent 6 meter unna, eller hvis tavlen ikke kan 
plasseres ved 6 meter, blir høyden til bokstavene kalibrert til passende størrelse12-14

Hva betyr målingene?
•  "Normalt" syn, med en synsskarphetskår på 20/20 eller bedre, indikerer riktig brytning, 

klare transparente deler i øyet, korrekt fungerende retina samt generelt usvekket optisk 
nerve og synssentrum10,12,13

•  En synsskarphetsskår under 20/20 må kanskje korrigeres med nye eller oppgraderte 
briller basert på synstest, eller det kan indikere en øyetilstand, for eksempel 
øyeinfeksjon, øyeskade eller øyesykdom14,15

Undersøkelse med spaltelampe
Undersøkelser med spaltelampe gir detaljert informasjon om de anatomiske strukturene 
i øyet . De kan påvise en rekke tilstander inkludert hendelser med tørre øyne .16,17 

Undersøkelser av øyets overflate blir foretatt ved hjelp av  
en spaltelampe og kan bidra til å identifisere overflatiske  
punktformede erosjoner eller skadde celler i overflaten .17,18

Oftalmisk undersøkelse
Oftalmisk undersøkelse, inkludert synsprøve og undersøkelse med spaltelampe, skal 
utføres av en øyespesialist ved baseline, før de påfølgende 3 behandlingssyklusene og 
som klinisk indisert under behandling .1 

Pasienter får en "Korneal bivirkningsguide" for å lette kommunikasjonen mellom 
forskrivere og øyespesialister for pasienter som får BLENREP forskrevet.

OVERVÅKE

OVERVÅKE/MINIMERE/ENDRE
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OVERVÅKE, MINIMERE, ENDRE:  
De 3 hovedfaktorene i håndtering av korneale bivirkninger

Samspillet mellom kliniker og pasient 
Undersøkelse av mulige korneale bivirkninger før start av og under behandling med 
BLENREP kan bidra til å identifisere pasienter som trenger ekstra overvåkning og/eller 
behandling av en øyespesialist .1 Spørsmål som kan bidra til å identifisere symptomer, 
er inkludert på side 13 . 

Pasienter og omsorgspersoner bør få opplæring når det gjelder mulige korneale 
bivirkninger .

Korneale bivirkninger kan evalueres med spørsmål om 
tegn og symptomer, for eksempel1: 
• Opplever du endringer i synet? 

• Har du hatt problemer med øynene tidligere? 

•  Har du lagt merke til rødhet, tørrhet, kløe, svie eller følelse av å ha sand i øynene? 

• Opplever du følsomhet for lys? 

• Opplever du noen gang uklart syn? 

• Opplever du smerte i øynene? 

• Har du lagt merke til overdrevent rennende øyne? 

•   Har endringene i synet eller øynene etter start av behandling med BLENREP blitt 
bedre, vedvart eller forverret seg siden forrige besøk? 

•  Har du brukt øyedråper med kunstig tårevæske uten konserveringsmidler som du 
har fått anvist?

Informer pasienter om at det kan forekomme korneale bivirkninger i forbindelse 
med BLENREP .1

Informer pasientene om at de vi få oftalmiske undersøkelser ved baseline, før de 
påfølgende 3 behandlingssyklusene, og når det er klinisk indisert under behandlingen .1

OVERVÅKE

OVERVÅKE/MINIMERE/ENDRE
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Pasienter som rapporterer korneale symptomer, 
skal henvises til en øyespesialist1

MINIMERE

Ved alle legebesøk skal pasienter oppfordres til å oppgi hvilke 
legemidler de tar samt kontaktopplysningene til hematologen/
onkologen, øyespesialisten, fastlegen og eventuelle andre spesialister .

Gi pasienten råd om viktigheten av å bruke kunstig tårevæske 
uten konserveringsmidler minst 4 ganger daglig fra og med 
den første dagen med infusjon og til behandlingen er fullført, 
da dette kan redusere korneale symptomer .1 

Pasienter skal få råd om å unngå kontaktlinser til 
behandlingen er avsluttet .1 

Pasienter skal også bli rådet til å være forsiktige når de kjører 
bil eller bruker maskiner, da BLENREP kan påvirke synet .1 

Pasienter må minnes på å kontakte hematologen/onkologen 
straks de opplever symptomer i forbindelse med synet eller 
øynene .1 

For pasienter med symptomer på tørre øyne kan ytterligere 
behandling vurderes etter anbefaling fra øyespesialist .1

OVERVÅKE, MINIMERE, ENDRE:  
De 3 hovedfaktorene i håndtering av korneale bivirkninger

OVERVÅKE/MINIMERE/ENDRE

Øynene mine er 
røde, tørre, klør 

og/eller svir. 
Det føles som 
jeg har sand i 

øynene.

 Jeg føler at synet 
mitt er uklart. Jeg har vondt 

i øynene mine.

Øynene mine renner 
overdrevent mye.

Øynene mine er 
mer følsomme  

for lys.
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Anbefalte doseendringer for korneale bivirkninger er oppgitt i tabellen på neste side .

Doseendring for BLENREP kan være nødvendig for å håndtere korneale 
bivirkninger1

ENDRE

OVERVÅKE, MINIMERE, ENDRE:  
De 3 hovedfaktorene i håndtering av korneale bivirkninger

Korneale bivirkninger kan omfatte resultater ved øyeundersøkelse og/eller endringer 
i synsskarphet . Du og teamet ditt må gjennomgå rapporten fra den oftalmiske 
undersøkelsen av pasienten før infusjon og bestemme dosen av BLENREP basert på den 
høyeste kategorien fra rapporten i det mest alvorlig rammede øyet, da begge øyne kanskje 
ikke er rammet i samme grad . 

Under den oftalmiske undersøkelsen skal øyespesialisten vurdere følgende:

•  Resultatene av hornhinneundersøkelsen og nedgangen i beste korrigerte synsskarphet 
(BCVA)

•  Hvis det er nedgang i BCVA, skal sammenhengen mellom resultatene av 
hornhinneundersøkelsen og BLENREP fastslås

•  Den høyeste kategorigraderingen for disse undersøkelsesresultatene og BCVA skal 
rapporteres til behandlende lege

Bivirkninga,b Resultater av øyeundersøkelse Anbefalte doseendringer 

Mild Resultater av hornhinneundersøkelse
Mild overflatisk keratopatic

Endring i BCVA
Nedgang fra baseline på 1 linje på 
Snellen-synstest

• Fortsett behandlingen med gjeldende 
dose

Moderat Resultater av hornhinneundersøkelse
Moderat overflatisk  
keratopatid

Endring i BCVA
Nedgang fra baseline med 2 eller 
3 linjer (og Snellen-synstest ikke 
dårligere enn 20/200)

•  Avbryt behandlingen til 
undersøkelsesresultatene og BCVA 
forbedres til mild alvorlighetsgrad eller 
bedre 

•  Vurder å gjenoppta behandlingen med 
redusert dose på 1,9 mg/kg

Alvorlig Resultater av hornhinneundersøkelse
Alvorlig overflatisk keratopatie

Korneal epitelial defektf

Endring i BCVA
Nedgang fra baseline på mer enn 3 
linjer

•  Avbryt til undersøkelsesresultatene og 
BCVA forbedres til mild 
alvorlighetsgrad eller bedre

•  For symptomer som forverres og ikke 
responderer på egnet behandling, skal 
seponering vurderes

aMerk: Denne veiledningen dekker ikke alle mulige bivirkninger og anbefalte doseendringer . 
bAlvorlighetsgraden er definert av det mest alvorlig rammede øyet, da begge øyne kanskje 
ikke er rammet i samme grad . 
cMild overflatisk keratopati (dokumentert forverring fra baseline), med eller uten 
symptomer .
d Moderat overflatisk keratopati med eller uten flekkvise mikrocystelignende avleiringer, 
subepitelial uklarhet (perifer) eller en ny perifer stromal opasitet .

e Alvorlig overflatisk keratopati med eller uten diffuse mikrocystelignende avleiringer som 
involverer sentral kornea, subepitelial uklarhet (sentral) eller en ny sentral stromal opasitet .

f En korneal defekt kan føre til sår på kornea . Disse skal behandles umiddelbart og som 
klinisk indisert av øyespesialist .

OVERVÅKE/MINIMERE/ENDRE
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Vanlige spørsmål

Sp.:  Hvilken type øyeundersøkelser trenger pasienten min før start med BLENREP, 
og når vil disse undersøkelsene bli utført? 

Sv.:  Oftalmisk undersøkelse, inkludert synsprøve og undersøkelse med spaltelampe, skal 
utføres av en øyespesialist ved baseline, før de påfølgende 3 behandlingssyklusene og 
som klinisk indisert under behandling .1 

Sp.:  Hvilke typer øyedråper skal pasienten min bruke? 
Sv.:  Kunstig tårevæske uten konserveringsmidler, som kan kjøpes uten resept, skal brukes 

minst 4 ganger daglig fra og med den første dagen med infusjon og til behandlingen 
med BLENREP er fullført for å bidra til å redusere korneale symptomer . For pasienter 
med symptomer på tørre øyne kan ytterligere behandling vurderes etter anbefaling 
fra øyespesialist .1

Sp.:  Hvilke typer virkninger på øynene kan forekomme under og etter behandling 
med BLENREP? 

Sv.:  Korneale bivirkninger har blitt rapportert ved bruk av BLENREP . Øyesykdommer 
(alle grader), rapportert hos ≥3 % av pasientene i den kliniske studien, var keratopati 
(71 %), hendelser med uklart syn (25 %), hendelser med tørre øyne (15 %), fotofobi 
(4 %) og øyeirritasjon (3 %) . Keratopati (eller mikrocystelignende epitelendringer) 
ble karakterisert som endringer i kornealt epitel (observert ved øyeundersøkelse) 
med eller uten endringer i synsskarphet, uklart syn og symptomer på tørre øyne . 
Pasienter som tidligere hadde hatt tørre øyne, var mer utsatt for å utvikle endringer 
i kornealt epitel . Redusert syn (Snellen-synstest dårligere enn 20/50) i det beste 
øyet ble rapportert hos 18 %, og alvorlig synstap (20/200 eller dårligere) i det beste 
seende øyet ble rapportert hos 1 % av pasientene . Tilfeller av korneale sår (ulcerativ 
og infeksiøs keratitt) har også vært rapportert .1 

Sp.:  Hva er keratopati eller mikrocystelignende epitelendringer? 
Sv.:  Keratopati eller mikrocystelignende epitelendringer ble karakterisert som endringer i 

kornealt epitel (observert ved øyeundersøkelse) med eller uten endringer i 
synsskarphet, uklart syn og tørre øyne .1

Sp.:  Var pasienter i DREAMM-2 (studie 205678) kvalifisert for å delta i studien hvis 
de allerede hadde eksisterende øyesykdommer?

Sv.:  Pasienter med eksisterende øyesykdommer, inkludert mild punktformet keratopati, 
ble ikke ekskludert fra studien, med unntak av pasienter med eksisterende sykdom 
i kornealt epitel .5

Sp.:  Når begynte de korneale symptomene hos pasienter som ble behandlet med 
BLENREP? 

Sv.:  I studien DREAMM-2 (studie 205678) var median tid til debut av moderate til 
alvorlige korneale funn (BCVA eller korneaundersøkelse) 36 dager (område: 19 til 
143 dager) .1

Sp.:  Hvor lenge varte de korneale symptomene hos pasienter som ble behandlet 
med BLENREP?

Sv.:  I studien DREAMM-2 (studie 205678) var median tid til disse korneale funnene var 
borte, 91 dager (område: 21 til 201 dager) .1

Sp.:  Opplevde alle pasienter øyerelaterte bivirkninger med BLENREP? 
Sv.:  Keratopati ble rapportert hos 71 % av pasientene i studien DREAMM-2 

(studie 205678) . Resultater av korneaundersøkelser svarte ikke alltid til symptomer 
som pasientene rapporterte . Permanent synstap ble ikke rapportert i studien .1,5

Sp.:  Kan pasienter bruke kontaktlinser under behandling med BLENREP? 
Sv.:  Gi pasientene råd om å unngå kontaktlinser til behandlingen er avsluttet .1
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Vanlige spørsmål (forts.)

Sp.:  Er det restriksjoner på visse aktiviteter i hverdagen i forbindelse med synet 
etter at behandling med BLENREP er startet? 

Sv.:  Gi pasientene råd om å være forsiktige når de kjører bil eller bruker maskiner, 
da BLENREP kan påvirke synet .1

Sp.: Hvorfor påvirker BLENREP øynene? 
Sv.:  I ikke-kliniske studier ble BLENREP tatt opp i celler i hele kroppen, inkludert 

korneaepitelceller, ved en mekanisme som ikke er relatert til BCMA-reseptoruttrykk 
på cellemembranen .1

Sp.: Hvordan kan bivirkningene håndteres?
Sv.:         Husk de 3 hovedfaktorene: overvåke, minimere og endre .

  •  For å overvåke korneale bivirkninger skal oftalmisk undersøkelse, inkludert 
synsprøve og undersøkelse med spaltelampe, utføres av en øyespesialist ved 
baseline, før de påfølgende 3 behandlingssyklusene og som klinisk indisert under 
behandling1 

•  For å minimere korneale symptomer må kunstig tårevæske uten 
konserveringsmidler administreres minst 4 ganger daglig fra og med den første 
dagen med infusjon og til behandlingen er fullført . For pasienter med symptomer 
på tørre øyne kan ytterligere behandling vurderes etter anbefaling fra øyespesialist .1 

•  Endringer av BLENREP-dosen, inkludert seponering, kan være nødvendig for å 
behandle korneale bivirkninger . Se anbefalte doseendringer på side 171

Sp.: Hvem skal pasientene kontakte hvis det forekommer symptomer?
Sv.:  Pasienter skal konsultere sin hematolog/onkolog samt sin øyespesialist hvis det 

oppstår korneale bivirkninger .
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Notater
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Støtte til håndtering av korneale bivirkninger hos pasienter som har 
blitt forskrevet BLENREP

En oversikt over korneale bivirkninger som kan forekomme i forbindelse 
med BLENREP, inkludert:

• Hvordan symptomer kan fremstå

•  Korneal anatomi som kan være påvirket

•  De 3 hovedfaktorene i håndtering av korneale bivirkninger:  
overvåke, minimere og endre

• Vanlige spørsmål
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