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Alpivab (peramivirum) 
Přehled pro přípravek Alpivab a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Alpivab a k čemu se používá? 

Alpivab je antivirotikum, které obsahuje léčivou látku peramivir. Používá se k léčbě nekomplikované 
chřipky u dospělých a dětí od 2 let věku. Nekomplikovaná znamená, že chřipka má typické rysy (jako 
je horečka, bolesti, kašel, bolest v krku a rýma) a není zhoršena jinými onemocněními. 

Jak se přípravek Alpivab používá? 

Přípravek Alpivab je dostupný ve formě roztoku, který se zředí na infuzi (kapání) do žíly. Výdej léčivého 
přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek Alpivab se podává formou infuze po dobu 15 až 30 
minut. Dávka závisí na věku a tělesné hmotnosti a měla by být snížena u dospělých a dospívajících od 
13 let věku se sníženou funkcí ledvin. Podává se pouze jednorázově, do 48 hodin poté, co se začnou 
projevovat příznaky. 

Více informací o používání přípravku Alpivab naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého 
lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Alpivab působí? 

Léčivá látka v přípravku Alpivab, peramivir, zabraňuje dalšímu šíření viru chřipky blokováním aktivity 
enzymů (bílkovin) na povrchu viru zvaných neuraminidázy. Peramivir působí na neuraminidázy jak viru 
chřipky typu A (nejčastějšího typu chřipky), tak viru chřipky typu B. 

Jaké přínosy přípravku Alpivab byly prokázány v průběhu studií? 

Bylo prokázáno, že přípravek Alpivab snižuje délku trvání příznaků u pacientů s chřipkou. 

Přípravek Alpivab byl srovnáván s placebem (neúčinným přípravkem) v jedné hlavní studii 
u 296 dospělých s chřipkou (většinou chřipkou A) léčených do 48 hodin od nástupu příznaků. Hlavním 
měřítkem účinnosti byla doba do zmírnění příznaků (kašel, bolest v krku, bolest hlavy, ucpaný nos, 
horečka nebo zimnice, bolesti svalů nebo kloubů a únava). U pacientů užívajících přípravek Alpivab 
došlo ke zmírnění příznaků přibližně za 2 a půl dne (59 hodin) ve srovnání s téměř 3 a půl dne 
(82 hodin) u pacientů užívajících placebo. 
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Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Alpivab? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Alpivab (které mohou postihnout až zhruba 3 osoby ze 
100) jsou snížení hladin neutrofilů (typ bílých krvinek) a nauzea (pocit nevolnosti). Mezi závažné 
nežádoucí účinky přípravku Alpivab patří anafylaxe (závažná alergická reakce) a kožní reakce, včetně 
erythema multiforme (alergická kožní reakce), a Stevens-Johnsonův syndrom (život ohrožující reakce 
s příznaky podobnými chřipce a bolestivou vyrážkou postihující kůži, ústa, oči a pohlavní orgány). 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Alpivab je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Alpivab registrován v EU? 

Přípravek Alpivab zkracuje dobu příznaků chřipky v průměru o jeden den. Přestože tento rozdíl není 
velký, může být u některých pacientů přínosný. Existuje riziko závažných alergických reakcí, 
a přestože není přesně známo, jak často se tyto reakce vyskytují, zdá se, že jsou vzácné. Evropská 
agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Alpivab převyšují jeho rizika a může tak 
být registrován k použití v EU. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného používání 
přípravku Alpivab? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Alpivab, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Alpivab jsou průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Alpivab jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna 
veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 

Další informace o přípravku Alpivab 

Další informace o přípravku Alpivab jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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