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 2017 פברואר                                                                                                               רופא/ה נכבד/ה,

 שלום רב,

 7201 בריאותבסל הבליפוסרקומה  ) ®Eribulin)Halaven רחבת ההתוויה שלהנדון: ה

 .7201לשנת הבריאות שירותי בסל  Halaven® רחבת ההתוויה של ל השמחה לבשר עישראל חברת ניאופרם 

 הינה: ®Halavenההתוויה הרשומה בישראל לטיפול ב 

HALAVEN is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic breast cancer who 

have progressed after at least one chemotherapeutic regimen for advanced disease. Prior therapy should 

have included an anthracycline and a taxane in either the adjuvant or metastatic setting unless patients were 

not suitable for these treatments. HALAVEN is also indicated for the treatment of adult patients with 

unresectable liposarcoma who have received prior anthracycline containing therapy (unless unsuitable) for 

advanced or metastatic disease. 

®Halaven מסוג גרורתי או מקומי מתקדם שד סרטן בחולה לטיפול 2016 -כלול בסל שירותי הבריאות החל מ 

negative breast cancer (TNBC)  triple המתקדמת למחלתו קודם כימותרפי טיפול קו לאחר התקדמה שמחלתו. 

בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא הרחבת סל שירותי הבריאות  כפי שפורסמההכלולה בסל הבריאות  ההתוויה

 ממשפחת תרופה שכלל קודם טיפול שקיבל בגיר בחולה נתיחה לא ליפוסרקומההתרופה תינתן לטיפול ב :2017לשנת 

 .הגרורתית או המתקדמת למחלתו האנתראציקלינים

  : בתכשירוכמותו הפעיל  החומר

One ml contains eribulin mesilate equivalent to 0.44 mg eribulin. 
Each 2 ml vial contains eribulin mesilate equivalent to 0.88 mg eribulin. 

 :®Halavenלהלן מספר נקודות חשובות בנוגע ל

®Halaven הינו תכשיר ציטוטוקסי.  

 .)יש לעיין בעלון לרופא לגבי מקרים בהם נדרשת הפחתת מינון( mg/m² 1.23מינון מומלץ לטיפול: : הוראות מתן

 .יום 21במחזור טיפולי של  8 -ו 1דקות בימים  2-5משך בורידי  תוך ירויבעאת הטיפול יש לתת 

 למידע נוסף אודות התכשיר יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות הישראלי.

 

  ד"ר תרצה שוורץ                        אליסה דוברי לוי                                       

 רפואית מנהלת                     מוצר        ומחיתמ                                        

                                        052-7444846                        054-6777916      

 

HALAVEN® is a registered trademark of Eisai corporation. NEOPHARM Scientific Ltd is Eisai's authorized distributor of Halaven® in Israel 

For further information please contact Neopharm's Medical Affairs Department, Tel: 1-800-250-255 Fax: 03-9373716 Neopharm building, 6 

Hashiloach st. P.o.b 7063, Petach Tikva 4917001, Israel 
72-FEB-2017      Halaven-EU0423 
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