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* Compared with ofatumumab

1. Pagel JM, et al. Updated efficacy including genetic subgroup analysis 
and overall safety in the phase 3 RESONATE trial of Ibrutinib vs. 
ofatumumab in previously-treated chronic lymphocytic leukemia/
small lymphocytic lymphoma. Poster presented at XVI iwCLL; 6-9 
September 2015, Sydney Australia

IMBRUVICA is indicated for the treatment of adult patients with chronic 
lymphocytic leukemia (CLL) who have received at least one prior therapy 
and for the treatment of adult patients with chronic lymphocytic 
leukemia (CLL) with 17p deletion.

לגלות עד כמה רחוק טיפול יכול להגיע
אימברוביקהTM - טיפול פומי ללא כימותרפיה, 
המביא לשיעורי השרדות גבוהים בקרב חולים 

עם מחלת CLL עמידה או בהישנות המחלה

מעתה לא צריך להתפשר על יעילות בכדי לקבל 
טיפול בחולי CLL בעל פרופיל בטיחותי טוב
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