Ten dokument przedstawia informację na temat badania klinicznego, które zostało zamieszczone w Interaktywnej Bazie Badań Klinicznych ibbk.pl.
Do Pacjenta: Jeżeli uważasz, że kwaliﬁkujesz się do tego badania, skontaktuj się ze swoim lekarzem zgłaszającym, który może zgłosić Cię do
badania za pomocą systemu ibbk.pl.
Do Lekarza: Jeżeli uważasz, że Pacjent spełnia kryteria badania, zarejestruj się w systemie ibbk.pl, aby zgłosić pacjenta do badania.
W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi: bok@viamedica.pl, tel. 58 320 94 51

Nazwa badania: Badanie testowe 1204
Status badania:
Planowana data rozpoczęcia rekrutacji w Polsce: 30.04.2022
Planowana data zakończenia rekrutacji: 16.06.2022
Opis: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras euismod nisl orci, sed faucibus nulla
rhoncus ut. Quisque euismod interdum libero nec lobortis. Integer magna odio, fermentum in pellentesque
id, tincidunt eget felis. Nulla ut fermentum lorem, eu blandit leo. Donec lectus est, gravida eget ornare at,
placerat sed erat. Morbi fermentum consequat volutpat. Nullam vel magna quis leo ultricies dignissim.
Nunc ﬁnibus semper augue, et porttitor libero porta ut. Nullam quis mollis eros, et porta dui. Aenean nec
auctor sapien. Morbi aliquam vitae quam eget accumsan. Etiam lobortis nunc eget lectus convallis, et
lobortis dolor tempus. Vivamus vel urna aliquet, lobortis quam a, semper nisl. Mauris ex orci, cursus ut
velit sodales, ornare fringilla nisl. Sed molestie, risus sit amet eﬃcitur luctus, libero augue maximus tellus,
quis lobortis ligula sapien eu risus. Duis felis lorem, sollicitudin quis dictum venenatis, lobortis at mi. Nulla
sodales laoreet velit, in tempus augue facilisis dignissim. Duis eu luctus dui, nec vehicula neque. Nulla
facilisi. Mauris viverra imperdiet diam, quis aliquet est rhoncus sit amet. Interdum et malesuada fames ac
ante ipsum primis in faucibus. Morbi vestibulum blandit quam. Etiam feugiat lacus eu ex congue, id rutrum
lectus ornare. Integer vel metus nunc. Suspendisse at tincidunt lacus. Etiam feugiat mattis tincidunt. Etiam
laoreet dictum diam, semper congue odio vestibulum sit amet. Quisque convallis odio nisi, id interdum
enim varius non. In hac habitasse platea dictumst. Nullam maximus lorem consequat nibh malesuada
suscipit.
Obszar terapeutyczny: czerniaki skóry
Badana substancja czynna:
IMP 1 SAR650984 isatuximab
Kryteria włączenia:
Kryteria włączenia podstawowe #1
Kryteria włączenia podstawowe #2
Kryteria włączenia podstawowe #3
Kryteria wyłączenia:
Kryteria wykluczające #1
Kryteria wykluczające #2
Kryteria włączenia dodatkowe:

Kryteria włączenia dodatkowe #1
Kryteria włączenia dodatkowe #2
Faza badania: Faza IV
Tagi:
Tag1

