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UkUkáázka lzka lééččebnebnéého protokoluho protokolu
Režim RMP - Revlimid 

                               (Cyklus se opakuje za 28 dní) 
 

Hmotnost (kg):                               Výška (cm):                        BSA (m2): 

 

Charakteristika režimu: 

Konvenční režim pro léčbu mnohočetného myelomu v primoléčbě onemocnění. Je vhodný pro  
nemocné nad 65 let nebo v celkově dobrém stavu. Součástí režimu RMP je Revlimid 
(lenalidomide), melfalan (Alkeran),  prednison . 
Rozpis režimu: 

Revlimid /placebo 10 mg /den (2 capsle /den) - p.o.                          den 1. - 21.  
(Podávání ráno po jídle) 
 

Alkeran  0,18 mg/kg /den - p.o.                                                         den 1. – 4. 
(Podání ráno do zcela prázdného žaludku nejméně 30 minut před jídlem)  
 

Prednison  2 mg/ kg /den - p.o.                                                          den 1. -  4.             

(Podání ráno po jídle)                                                                                        

Doporučená opatření: omeprazol 1-2x20mg/den, cotrimoxazol  480mg 0-0-1, anopyrin 100mg 
0-1-0. Kontrola krevního obrazu 1. cyklus den 8., 15. a 21., 2.- 9.cyklus den 15. 
Cyklus    

RMP č. 

Start 

(datum)

Redukce 

(ano/ne) 

Redukovaná  látka (zkratka)       

(redukce%dávky) celková dávka 

Toxicita/Komplikace  

Stručný popis 

Zapsal 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
Je doporučeno zvážit změnu léčby, nebylo-li dosaženo parciální remise PR (pokles M-Ig o 50%) 
po 4 cyklech léčby. Doporučuje se podat max. 8 cyklů léčby nebo 2 cykly po dosažení plató či CR. 
Při výskytu nežádoucích účinků většího než 3 stupně dle NCI je doporučeno snížit dávky léku, který 
toxicitu způsobil. K monitorování nežádoucích účinků slouží tabulka na zadní straně protokolu. 
Při trombocytopenii je nutná redukce Alkeranu o 25% - 50%. 
 
 
 
 

 Identifikační údaje pacienta 
 Jméno: 
  r.č.: 



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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