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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
 
* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+ 
  og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s beslutninger i forbindelse med en pandemi. 
 
Hjælpestoffer: 
 
Thiomersal 50 mikrogram 
 
Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Injektionsvæske, suspension 
Uklar, hvis suspension. 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Influenzaprofylakse ved en officielt deklareret pandemisk situation. Pandemisk influenzavaccine bør 
anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer (se afsnit 4.2 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde 
 
Daronrix er vurderet med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-60 år 
efter indgift på dag 0 og dag 21. 
 
Voksne i alderen 18-60 år får to doser Daronrix, den første på en given dato, og den anden mindst 3 
uger efter den første dosis, hvilket giver maksimal effekt. 
 
Der foreligger ingen data om Daronrix givet til personer under 18 år. Sundhedspersonalet skal derfor 
vurdere fordele og ulemper ved at give vaccinen til denne population. 
 
For gravide kvinder, se afsnit 4.6. 
 



 
 

3 

For yderligere oplysninger se afsnit 5.1. 
 
Vaccinationen skal gives som intramuskulær injektion. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
Tidligere anafylaktisk reaktion (dvs. livstruende) over for blot et af stofferne eller sporstofferne (fx 
æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat) i denne vaccine. Men under en pandemi kan det være relevant 
at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde. 
 
Se afsnit 4.4. 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over 
anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, over for 
thiomersal og over for sporstoffer fx af æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat. 
 
Som ved alle andre injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning være til 
stede for det tilfælde at der opstår en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen. 
 
Hvis den pandemiske situation tillader det, skal vaccinationen af patienter med svær, febril sygdom 
eller akut infektion udsættes. 
 
Daronrix må under ingen omstændigheder gives intravaskulært. 
 
Antistofresponset hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være 
utilstrækkeligt. 
 
Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se afsnit 5.1). 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Daronrix må ikke gives på samme tid som andre vacciner. Men hvis det er nødvendigt med samtidig 
indgift af andre vacciner, skal det ske i separate lemmer. Det skal bemærkes, at 
bivirkningsreaktionerne kan forværres. 
 
Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunosupprimerende behandling. 
 
Efter influenzavaccination er der set falsk positive resultater ved serologitest med ELISA i forbindelse 
med antistoffer mod HIV-1, hepatitis C og især HTLV-1. Western Blot-teknikken modbeviser 
resultaterne. De forbigående falsk positive reaktioner kan skyldes vaccinens IgM-respons. 
 
4.6  Graviditet og amning 
 
Der foreligger ingen data fra Daronrix til gravide kvinder. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere 
fordele og ulemper ved indgift af vaccinen til gravide kvinder under hensyntagen til de officielle 
anbefalinger. Data fra vaccinationer med interpandemiske, trivalente vacciner til gravide kvinder tyder 
ikke på, at utilsigtede foster- eller moderhændelser skyldtes vaccinen. 
 
Daronrix kan anvendes under amning. 
 
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 
 
Det er ikke sandsynligt, at vaccinen påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 
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4.8 Bivirkninger 
 
• Kliniske forsøg 
 
Bivirkninger i kliniske forsøg med forskellige formuleringer (H5N1, H2N2 og H9N2) (N=941) af 
mockup-vaccinen findes nedenfor (se afsnit 5.1 med yderligere oplysninger om mockup-vacciner). 
201 forsøgspersoner fik den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1). 
 
Forekomsten af symptomer hos forsøgspersoner >60 år var lavere end i den 18-60 årige population. 
 
De indberettede bivirkninger opstilles ud fra følgende hyppighed:  
 
Meget almindelig (≥ 1/10) 
Almindelig (≥ 1/100, < 1/10) 
Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100) 
Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000) 
Meget sjælden (< 1/10.000) 
Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 
 
Infektioner og infestationer 
Ikke almindelig: nasofaryngitis, rhinitis 
 
Lidelser i det centrale og perifere nervesystem 
Meget almindelig: hovedpine 
 
Dermatologiske lidelser 
Almindelig: øget svedtendens, ekkymose 
 
Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser 
Almindelig: myalgi, artralgi 
 
Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted 
Meget almindelig: smerter og rødme på injektionsstedet, træthed 
Almindelig: hævelse og induration på injektionsstedet, kulderystelser, feber 
Ikke almindelig: pruritis på injektionsstedet 
 
Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling. 
 
• Erfaring efter markedsføringen 
 
I forbindelse med opfølgning efter markedsføringen med interpandemiske, trivalente vacciner er der 
indberettet følgende bivirkninger: 
 
Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100)  
Generaliserede hudreaktioner inkl. pruritus, urticaria eller ikke-specifik udslæt. 
 
Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000):  
Neuralgi, paræstesi, konvulsioner, forbigående trombocytopeni 
Der er indberettet allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan føre til chok. 
 
Meget sjælden (< 1/10.000): 
Vaskulitis med forbigående nyreinvolvering. 
Neurologiske sygdomme, fx encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré-syndrom. 
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Dette lægemiddel indeholder thiomersal (en organisk kviksølvsforbindelse) som konserveringsmiddel, 
og det er derfor muligt, at der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner (se afsnit 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB01. 
 
Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mockup-vacciner efter indgift af 2 doser.  
 
Mockup-vacciner indeholder influenzaantigener, som er anderledes end dem, der findes i den 
influenzavirus, der er i omløb for indeværende. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og 
simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccinationen er immunologisk naive. Data fra 
mockup-vaccinationer støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den 
pandemiske vaccine. Kliniske immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mockup-
vacciner er relevante i forbindelse med pandemiske vacciner.  
 
Et klinisk forsøg har vurderet immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele 
virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-
60 år (N=48), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21. 
 
Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof er som følger: 
 
anti-HA-antistof 21 dage efter første dosis 

 
21 dage efter anden dosis 

Seroprotektionsværdi* 50,0 % (95 % CI: 35,2;64,8) 70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0) 
Serokonversionstal 47,9 % (95 % CI: 33,3;62,8) 70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0) 
Serokonversionsfaktor 6 (95 % CI: 3,5;10,1) 12,4 (95 % CI: 7,1;21,8) 
*anti-HA ≥1:40 
 
I dette kliniske forsøg blev immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele 
virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 27 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-
60 år (N=49), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21, også vurderet. 
 
Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof var som 
følger 21 dage efter den første dosis: 
 
anti-HA-antistof 21 dage efter første dosis 

 
Seroprotektionsværdi* 73,5 % (95 % CI: 58,9;85,0) 
Serokonversionstal 69,4 % (95 % CI: 54,6;81,7) 
Serokonversionsfaktor 14,5 (95 % CI: 8,3;25,4) 
*anti-HA ≥1:40 
 
Der foreligger ingen kliniske data fra forsøgspersoner under 18 år.  
 
Selvom der ikke foreligger kliniske data med Daronrix til personer over 60 år er immunogeniciteten af 
mockup-formuleringen med forskellige antigendoser af en aluminiumsadjuveret hel virusvaccine 
(A/H9N2) indgivet på dag 0 og dag 21 vurderet i et klinisk forsøg med denne population. Disse 
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resultater viser, at det kan være nødvendigt med et højere antigenindhold til personer over 60 år 
sammenlignet med populationen på mellem 18 og 60 år for at sikre optimal beskyttelse. 
 
Varigheden af antistofferne i mockup-vaccinen varierer. Ved interpandemiske, trivalente vacciner er 
det sædvanligvis 6-12 måneder, men for Daronrix findes der endnu ingen tilgængelige data med 
H5N1-stammen.  
 
I et klinisk forsøg, hvor en mockup-formulering af alminimumsadjuveret hel virusvaccine (AH9/N2) 
med 3,8 µg HA blev evalueret efter indgift på dag 0 og dag 10, er det påvist, at en hurtigere 
beskyttelse kan nås sammenlignet med indgift på dag 0 og dag 21. Imidlertid tyder data på, at 
varigheden af beskyttelsen kan være kortere. Under omstændigheder der kræver hurtig beskyttelse, er 
nødvendig, kan det derfor være nødvendigt med en tredje dosis for at sikre varigheden. 
 
Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”. 
Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. 
Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, 
og produktresumeet vil om nødvendigt blive opdateret. 
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Ikke relevant 
 
5.3  Prækliniske sikkerhedsdata 
 
Ikke relevant 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
Natriumchlorid 
Dinatriumphosphatdodecahydrat 
Kaliumdihydrogenphosphat 
Kaliumchlorid 
Magnesiumchloridhexahydrat 
Thiomersal 
Vand til injektionsvæsker 
 
Vedrørende adjuvanser, se afsnit 2. 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke 
blandes med andre præparater.  
 
6.3 Opbevaringstid 
 
1 år 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C) 
Må ikke nedfryses. 
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 
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6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
0,5 ml i fyldt injektionssprøjte (type I-glas) med stempelprop (butyl) til 1 dosis - pakningsstørrelser på 
1 og 10 med eller uden kanyle. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering 
 
Vaccinen bør have stuetemperatur, når den anvendes. Omrystes før brug. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgien 
 
 
8.  MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
 
9.  DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 
TILLADELSEN 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
 
* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+ 
  og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s beslutninger i forbindelse med en pandemi. 
 
Hjælpestoffer: 
 
Thiomersal 50 mikrogram 
 
Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Injektionsvæske, suspension 
Uklar, hvid suspension. 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Influenzaprofylakse ved en officielt deklareret pandemisk situation. Pandemisk influenzavaccine bør 
anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer (se afsnit 4.2 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde 
 
Daronrix er vurderet med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-60 år 
efter indgift på dag 0 og dag 21. 
 
Voksne i alderen 18-60 år får to doser Daronrix, den første på en given dato, og den anden mindst 3 
uger efter den første dosis, hvilket giver maksimal effekt. 
 
Der foreligger ingen data om Daronrix givet til personer under 18 år. Sundhedspersonalet skal derfor 
vurdere fordele og ulemper ved at give vaccinen til denne population. 
 
For gravide kvinder, se afsnit 4.6 
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For yderligere oplysninger se afsnit 5.1. 
 
Vaccinationen skal gives som intramuskulær injektion. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
Tidligere anafylaktisk reaktion (dvs. livstruende) over for blot et af stofferne eller sporstofferne (fx 
æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat) i denne vaccine. Men under en pandemi kan det være relevant 
at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde. 
 
Se afsnit 4.4. 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over 
anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, over for 
thiomersal og over for sporstoffer fx af æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat. 
 
Som ved alle andre injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning være til 
stede for det tilfælde at der opstår en sjælden, anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen. 
 
Hvis den pandemiske situation tillader det, skal vaccinationen af patienter med svær, febril sygdom 
eller akut infektion udsættes. 
 
Daronrix må under ingen omstændigheder gives intravaskulært. 
 
Antistofresponset hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være 
utilstrækkeligt. 
 
Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se afsnit 5.1). 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Daronrix må ikke gives på samme tid som andre vacciner. Men hvis det er nødvendigt med samtidig 
indgift af andre vacciner, skal det ske i separate lemmer. Det skal bemærkes, at 
bivirkningsreaktionerne kan forværres. 
 
Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunosupprimerende behandling. 
 
Efter influenzavaccination er der set falsk positive resultater ved serologitest med ELISA i forbindelse 
med antistoffer mod HIV-1, hepatitis C og især HTLV-1. Western Blot-teknikken modbeviser 
resultaterne. De forbigående falsk positive reaktioner kan skyldes vaccinens IgM-respons. 
 
4.6  Graviditet og amning 
 
Der foreligger ingen data fra Daronrix til gravide kvinder. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere 
fordele og ulemper ved indgift af vaccinen til gravide kvinder under hensyntagen til de officielle 
anbefalinger. Data fra vaccinationer med interpandemiske, trivalente vacciner til gravide kvinder tyder 
ikke på, at utilsigtede foster- eller moderhændelser skyldtes vaccinen. 
 
Daronrix kan anvendes under amning. 
 
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 
 
Det er ikke sandsynligt, at vaccinen påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 
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4.8 Bivirkninger 
 
• Kliniske forsøg 
 
Bivirkninger i kliniske forsøg med forskellige formuleringer (H5N1, H2N2 og H9N2) (N=941) af 
mockup-vaccinen findes nedenfor (se afsnit 5.1 med yderligere oplysninger om mockup-vacciner). 
201 forsøgspersoner fik den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1). 
 
Forekomsten af symptomer hos forsøgspersoner >60 år var lavere end i den 18-60 årige population. 
 
De indberettede bivirkninger opstilles ud fra følgende hyppighed:  
 
Meget almindelig (≥ 1/10) 
Almindelig (≥ 1/100, < 1/10) 
Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100) 
Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000) 
Meget sjælden (< 1/10.000) 
Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 
 
Infektioner og infestationer 
Ikke almindelig: nasofaryngitis, rhinitis 
 
Lidelser i det centrale og perifere nervesystem 
Meget almindelig: hovedpine 
 
Dermatologiske lidelser 
Almindelig: øget svedtendens, ekkymose 
 
Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser 
Almindelig: myalgi, artralgi 
 
Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted 
Meget almindelig: smerter og rødme på injektionsstedet, træthed 
Almindelig: hævelse og induration på injektionsstedet, kulderystelser, feber 
Ikke almindelig: pruritis på injektionsstedet 
 
Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling. 
 
• Erfaring efter markedsføringen 
 
I forbindelse med opfølgning efter markedsføringen med interpandemiske, trivalente vacciner er der 
indberettet følgende bivirkninger: 
 
Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100)  
Generaliserede hudreaktioner inkl. pruritus, urticaria eller ikke-specifik udslæt. 
 
Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000):  
Neuralgi, paræstesi, konvulsioner, forbigående trombocytopeni 
Der er indberettet allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan føre til chok. 
 
Meget sjælden (< 1/10.000): 
Vaskulitis med forbigående nyreinvolvering. 
Neurologiske sygdomme, fx encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré-syndrom. 
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Dette lægemiddel indeholder thiomersal (en organisk kviksølvsforbindelse) som konserveringsmiddel, 
og det er derfor muligt, at der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner (se afsnit 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB01. 
 
Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mockup-vacciner efter indgift af 2 doser.  
 
Mockup-vacciner indeholder influenzaantigener, som er anderledes end dem, der findes i den 
influenzavirus, der er i omløb for indeværende. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og 
simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccinationen er immunologisk naive. Data fra 
mockup-vaccinationer støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den 
pandemiske vaccine. Kliniske immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mockup-
vacciner er relevante i forbindelse med pandemiske vacciner.  
 
Et klinisk forsøg har vurderet immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele 
virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-
60 år (N=48), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21. 
 
Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof er som følger: 
 
anti-HA-antistof 21 dage efter første dosis 

 
21 dage efter anden dosis 

Seroprotektionsværdi* 50,0 % (95 % CI: 35,2;64,8) 70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0) 
Serokonversionstal 47,9 % (95 % CI: 33,3;62,8) 70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0) 
Serokonversionsfaktor 6 (95 % CI: 3,5;10,1) 12,4 (95 % CI: 7,1;21,8) 
*anti-HA ≥1:40 
 
I dette kliniske forsøg blev immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele 
virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 27 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-
60 år (N=49), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21, også vurderet. 
 
Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof var som 
følger 21 dage efter den første dosis: 
 
anti-HA-antistof 21 dage efter første dosis 

 
Seroprotektionsværdi* 73,5 % (95 % CI: 58,9;85,0) 
Serokonversionstal 69,4 % (95 % CI: 54,6;81,7) 
Serokonversionsfaktor 14,5 (95 % CI: 8,3;25,4) 
*anti-HA ≥1:40 
 
Der foreligger ingen kliniske data fra forsøgspersoner under 18 år.  
 
Selvom der ikke foreligger kliniske data med Daronrix til personer over 60 år er immunogeniciteten af 
mockup-formuleringen med forskellige antigendoser af en aluminiumsadjuveret hel virusvaccine 
(A/H9N2) indgivet på dag 0 og dag 21 vurderet i et klinisk forsøg med denne population. Disse 
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resultater viser, at det kan være nødvendigt med et højere antigenindhold til personer over 60 år 
sammenlignet med populationen på mellem 18 og 60 år for at sikre optimal beskyttelse. 
 
Varigheden af antistofferne i mockup-vaccinen varierer. Ved interpandemiske, trivalente vacciner er 
det sædvanligvis 6-12 måneder, men for Daronrix findes der endnu ingen tilgængelige data med 
H5N1-stammen.  
 
I et klinisk forsøg, hvor en mockup-formulering af alminimumsadjuveret hel virusvaccine (AH9/N2) 
med 3,8 µg HA blev evalueret efter indgift på dag 0 og dag 10, er det påvist, at en hurtigere 
beskyttelse kan nås sammenlignet med indgift på dag 0 og dag 21. Imidlertid tyder data på, at 
varigheden af beskyttelsen kan være kortere. Under omstændigheder der kræver hurtig beskyttelse er 
nødvendig, kan det derfor være nødvendigt med en tredje dosis for at sikre varigheden. 
 
Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”. 
Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. 
Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, 
og produktresumeet vil om nødvendigt blive opdateret. 
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Ikke relevant 
 
5.3  Prækliniske sikkerhedsdata 
 
Ikke relevant 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
Natriumchlorid 
Dinatriumphosphatdodecahydrat 
Kaliumdihydrogenphosphat 
Kaliumchlorid 
Magnesiumchloridhexahydrat 
Thiomersal 
Vand til injektionsvæsker 
 
Vedrørende adjuvanser, se afsnit 2. 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke 
blandes med andre præparater.  
 
6.3 Opbevaringstid 
 
1 år 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C) 
Må ikke nedfryses. 
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 
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6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
0,5 ml i ampul (type I-glass) til 1 dosis – pakningsstørrelse på 100 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering 
 
Vaccinen bør have stuetemperatur, når den anvendes. Omrystes før brug. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgien 
 
 
8.  MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
 
9.  DATO FOR FØRSTE TILLADELSE / FORNYELSE AF TILLADELSEN 
 AUTHORISATION 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension, flerdosisbeholder 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
 
* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+ 
 og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s beslutninger i forbindelse med en pandemi. 
 
Dette er en flerdosisbeholder, se afsnit 6.5, der oplyser om antal doser pr. glas. 
 
Hjælpestoffer: 
 
Thiomersal 50 mikrogram 
 
Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Injektionsvæske, suspension 
Uklar, hvid suspension. 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Influenzaprofylakse ved en officielt deklareret pandemisk situation. Pandemisk influenzavaccine bør 
anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer (se afsnit 4.2 og 5.1). 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde 
 
Daronrix er vurderet med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-60 år 
efter indgift på dag 0 og dag 21. 
 
Voksne i alderen 18-60 år får to doser Daronrix, den første på en given dato, og den anden mindst 3 
uger efter den første dosis, hvilket giver maksimal effekt. 
 
Der foreligger ingen data om Daronrix givet til personer under 18 år. Sundhedspersonalet skal derfor 
vurdere fordele og ulemper ved at give vaccinen til denne population. 
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For gravide kvinder, se afsnit 4.6. 
 
For yderligere oplysninger se afsnit 5.1. 
 
Vaccinationen skal gives som intramuskulær injektion. 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
Tidligere anafylaktisk reaktion (dvs. livstruende) over for blot et af stofferne eller sporstofferne (fx 
æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat) i denne vaccine. Men under en pandemi kan det være relevant 
at give vaccinen under forudsætning af, at der er genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde. 
 
Se afsnit 4.4. 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Der skal udvises forsigtighed, når vaccinen gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over 
anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, over for 
thiomersal og over for sporstoffer fx af æg, kyllingeprotein, gentamicinsulfat. 
 
Som ved alle andre injicerbare vacciner, bør passende medicinsk behandling og overvågning være til 
stede for det tilfælde at der opstår en sjælden, anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen. 
 
Hvis den pandemiske situation tillader det, skal vaccinationen af patienter med svær, febril sygdom 
eller akut infektion udsættes. 
 
Daronrix må under ingen omstændigheder gives intravaskulært. 
 
Antistofresponset hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være 
utilstrækkeligt. 
 
Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se afsnit 5.1). 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Daronrix må ikke gives på samme tid som andre vacciner. Men hvis det er nødvendigt med samtidig 
indgift af andre vacciner, skal det ske i separate lemmer. Det skal bemærkes, at 
bivirkningsreaktionerne kan forværres. 
 
Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i immunosupprimerende behandling. 
 
Efter influenzavaccination er der set falsk positive resultater ved serologitest med ELISA i forbindelse 
med antistoffer mod HIV-1, hepatitis C og især HTLV-1. Western Blot-teknikken modbeviser 
resultaterne. De forbigående falsk positive reaktioner kan skyldes vaccinens IgM-respons. 
 
4.6  Graviditet og amning 
 
Der foreligger ingen data fra Daronrix til gravide kvinder. Sundhedspersonalet skal derfor vurdere 
fordele og ulemper ved indgift af vaccinen til gravide kvinder under hensyntagen til de officielle 
anbefalinger. Data fra vaccinationer med interpandemiske, trivalente vacciner til gravide kvinder tyder 
ikke på, at utilsigtede foster- eller moderhændelser skyldtes vaccinen. 
 
Daronrix kan anvendes under amning. 
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4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 
 
Det er ikke sandsynligt, at vaccinen påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 
 
4.8 Bivirkninger 
 
• Kliniske forsøg 
 
Bivirkninger i kliniske forsøg med forskellige formuleringer (H5N1, H2N2 og H9N2) (N=941) af 
mockup-vaccinen findes nedenfor (se afsnit 5.1 med yderligere oplysninger om mockup-vacciner). 
201 forsøgspersoner fik den monovalente aluminiumsadjuverede, hele virusvaccine (A/H5N1). 
 
Forekomsten af symptomer hos forsøgspersoner >60 år var lavere end i den 18-60 årige population. 
 
De indberettede bivirkninger opstilles ud fra følgende hyppighed:  
 
Meget almindelig (≥ 1/10) 
Almindelig (≥ 1/100, < 1/10) 
Ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100) 
Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000) 
Meget sjælden (< 1/10.000) 
Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 
 
Infektioner og infestationer 
Ikke almindelig: nasofaryngitis, rhinitis 
 
Lidelser i det centrale og perifere nervesystem 
Meget almindelig: hovedpine 
 
Dermatologiske lidelser 
Almindelig: øget svedtendens, ekkymose 
 
Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser 
Almindelig: myalgi, artralgi 
 
Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted 
Meget almindelig: smerter og rødme på injektionsstedet, træthed 
Almindelig: hævelse og induration på injektionsstedet, kulderystelser, feber 
Ikke almindelig: pruritis på injektionsstedet 
 
Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling. 
 
• Erfaring efter markedsføringen 
 
I forbindelse med opfølgning efter markedsføringen med interpandemiske, trivalente vacciner er der 
indberettet følgende bivirkninger: 
 
Ikke almindelig (≥ 1/1.000, <1/100)  
Generaliserede hudreaktioner inkl. pruritus, urticaria eller ikke-specifik udslæt. 
 
Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000):  
Neuralgi, paræstesi, konvulsioner, forbigående trombocytopeni 
Der er indberettet allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan føre til chok. 
 
Meget sjælden (< 1/10.000): 
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Vaskulitis med forbigående nyreinvolvering. 
Neurologiske sygdomme, fx encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré-syndrom. 
 
Dette lægemiddel indeholder thiomersal (en organisk kviksølvsforbindelse) som konserveringsmiddel, 
og det er derfor muligt, at der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner (se afsnit 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB01. 
 
Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med mockup-vacciner efter indgift af 2 doser.  
 
Mockup-vacciner indeholder influenzaantigener, som er anderledes end dem, der findes i den 
influenzavirus, der er i omløb for indeværende. Disse antigener kan kaldes ”nye” antigener og 
simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccinationen er immunologisk naive. Data fra 
mockup-vaccinationer støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den 
pandemiske vaccine. Kliniske immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra mockup-
vacciner er relevante i forbindelse med pandemiske vacciner.  
 
Et klinisk forsøg har vurderet immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele 
virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 15 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-
60 år (N=48), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21. 
 
Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof er som følger: 
 
anti-HA-antistof 21 dage efter første dosis 

 
21 dage efter anden dosis 

Seroprotektionsværdi* 50,0 % (95 % CI: 35,2;64,8) 70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0) 
Serokonversionstal 47,9 % (95 % CI: 33,3;62,8) 70,8 % (95 % CI: 55,9;83,0) 
Serokonversionsfaktor 6 (95 % CI: 3,5;10,1) 12,4 (95 % CI: 7,1;21,8) 
*anti-HA ≥1:40 
 
I dette kliniske forsøg blev immunogeniciteten af den monovalente, aluminiumsadjuverede, hele 
virusvaccine (A/H5N1) med et hæmagglutininindhold på 27 µg HA pr. dosis til voksne i alderen 18-
60 år (N=49), der har fået vaccinen på dag 0 og dag 21, også vurderet. 
 
Seroprotektionsværdi, serokonversionstal og serokonversionsfaktor for anti-HA-antistof var som 
følger 21 dage efter den første dosis: 
 
anti-HA-antistof 21 dage efter første dosis 

 
Seroprotektionsværdi* 73,5 % (95 % CI: 58,9;85,0) 
Serokonversionstal 69,4 % (95 % CI: 54,6;81,7) 
Serokonversionsfaktor 14,5 (95 % CI: 8,3;25,4) 
*anti-HA ≥1:40 
 
Der foreligger ingen kliniske data fra forsøgspersoner under 18 år.  
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Selvom der ikke foreligger kliniske data med Daronrix til personer over 60 år er immunogeniciteten af 
mockup-formuleringen med forskellige antigendoser af en aluminiumsadjuveret hel virusvaccine 
(A/H9N2) indgivet på dag 0 og dag 21 vurderet i et klinisk forsøg med denne population. Disse 
resultater viser, at det kan være nødvendigt med et højere antigenindhold til personer over 60 år 
sammenlignet med populationen på mellem 18 og 60 år for at sikre optimal beskyttelse. 
 
Varigheden af antistofferne i mockup-vaccinen varierer. Ved interpandemiske, trivalente vacciner er 
det sædvanligvis 6-12 måneder, men for Daronrix findes der endnu ingen tilgængelige data med 
H5N1-stammen.  
 
I et klinisk forsøg, hvor en mockup-formulering af alminimumsadjuveret hel virusvaccine (AH9/N2) 
med 3,8 µg HA blev evalueret efter indgift på dag 0 og dag 10, er det påvist, at en hurtigere 
beskyttelse kan nås sammenlignet med indgift på dag 0 og dag 21. Imidlertid tyder data på, at 
varigheden af beskyttelsen kan være kortere. Under omstændigheder der kræver hurtig beskyttelse er 
nødvendig, kan det derfor være nødvendigt med en tredje dosis for at sikre varigheden. 
 
Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”. 
Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. 
Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, 
og produktresumeet vil om nødvendigt blive opdateret. 
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Ikke relevant 
 
5.3  Prækliniske sikkerhedsdata 
 
Ikke relevant 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
Natriumchlorid 
Dinatriumphosphatdodecahydrat 
Kaliumdihydrogenphosphat 
Kaliumchlorid 
Magnesiumchloridhexahydrat 
Thiomersal 
Vand til injektionsvæsker 
 
Vedrørende adjuvanser, se afsnit 2. 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke 
blandes med andre præparater.  
 
6.3 Opbevaringstid 
 
1 år 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
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Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C) 
Må ikke nedfryses. 
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
5 ml i ampul (type I-glas) til 10 doser – pakningsstørrelse på 50 
5 ml i hætteglas (type I-glas) til 10 doser – pakningsstørrelse på 50 
10 ml i hætteglas (type I-glas) til 20 doser – pakningsstørrelse på 50 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Regler for destruktion og anden håndtering 
 
Vaccinen bør have stuetemperatur, når den anvendes. Omrystes før brug. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgien 
 
 
8.  MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
 
9.  DATO FOR FØRSTE TILLADELSE / FORNYELSE AF TILLADELSEN 
 AUTHORISATION 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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BILAG II 
 
A. FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG 

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE 
 
B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
C. SÆRLIGE FORPLIGTELSER, SOM SKAL OPFYLDES 

AF INDEHAVEREN AF 
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
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A. FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER 
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE 

 
Navn og adresse på fremstilleren af det biologisk aktive stof 
 
Sächsisches Serumwerk Dresden (SSW) 
Zirkusstraße 40 
D-01069 Dresden 
Tyskland 
 
Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse 
 
Sächsisches Serumwerk Dresden (SSW) 
Zirkusstraße 40 
D-01069 Dresden 
Tyskland 
 
 

B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
• BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG  
 
Lægemidlet må kun udleveres efter recept 
 
Daronrix må kun markedsføres når der er udstedt en officiel WHO/EU-erklæring om en pandemisk 
influenza og på de betingelser som markedsføringstilladelsesindehaveren skal opfylde som følge af 
den officielt erklærede pandemiske vaccinestamme: 
 
• BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN SIKKER 

OG VIRKNINGSFULD ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET 
 
Ikke relevant 
 
• ANDRE BETINGELSER 
 
Officiel batchfrigivelse: i overensstemmelse med artikel 114 i Rådets direktiv 2001/83/EØF med 
ændringer vil den officielle batchfrigivelse blive foretaget af et statsligt laboratorium eller et 
laboratorium udpeget hertil. 
 
Farmakovigilance-system 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre, at farmakovigilance-systemet er på plads og 
fungerer, før produktet når markedet, og lige så længe som det markedsførte produkt anvendes. 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal foretage de undersøgelser og øvrige farmakovigilance-
aktiviteter, som er beskrevet i farmakovigilance-planen. 
 
Indsendelse af PSUR under en influenzapandemi:  

Under en pandemi er frekvensen for indsendelse af PSUR som nævnt i artikel 24 i EU’s 
forordning nr. 726/2004 ikke relevant i forbindelse med sikkerhedsmonitorering af en 
pandemisk vaccine, hvor patienterne forventes at blive udsat for høj smitte i løbet af kort tid.  
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Sådanne situationer kræver hurtige sikkerhedsoplysninger, som kan have stor betydning for 
afvejning af fordele og ulemper ved en pandemi.  Hurtig analyse af de kumulative 
sikkerhedsoplysninger er i lyset af smitte afgørende for myndighedernes beslutning og 
beskyttelse af den population, der skal vaccineres.  Desuden er varigheden af pandemien, 
nødvendige ressourcer til en tilbundsgående vurdering af PSUR i det format, der er defineret i 
bind 9a af EU's lægemiddellovgivning, måske ikke tilstrækkelig til en hurtig identifikation af 
nye sikkerhedsproblemer.  
Som en konsekvens heraf skal indehaveren af markedsføringstilladelsen indsende 
regelmæssige PSUR på nedennævnte tidspunkter og i nedenfor anførte format, så snart 
pandemien er erklæret (fase 6 i WHO’s beredskabsplan for verdensomspændende influenza) 
og pandemivaccinen anvendt.  

 
Hyppighed af indsendelse 

- Uret startes fra den første mandag efter afsendelse af den første vaccinebatch 
- Første data-lock point er 14 dage senere. 
- Der indsendes rapport senest på dag 22 (dvs. den følgende mandag). 
- Rapportering sker derefter hver 14. dag i de første 3 måneder af pandemien. 
- Indehaveren af markedsføringstilladelsen og (Co-)Rapporteur evaluerer hyppigheden 

med 3 måneders mellemrum.   
 
Format 
Rapporten skal omfatte følgende tabeller over samlede data vha. de aftalte skabeloner: 

1. Dødelige og/eller livstruende reaktioner – hver foretrukket term for sig, inkl. andelen 
med dødelig udgang 

2. Særlige bivirkninger af speciel interesse (foretrukne termer) 
3. Alvorlige, uventede reaktioner (foretrukne termer) 
4. Alle hændelser opdelt på følgende aldersgrupper: 6 - 23 måneder, 2 - 8 år, 8 - 17 år, 18 

- 60 år, > 60 år 
Alle hændelser hos gravide 

5. Alle hændelser, som patienterne har rapporteret, og som er lagt ind i databasen på 
tidspunktet for data-lock point. 

6. En samlet oversigt over alle hændelser, som er rapporteret i perioden, opdelt ud fra 
hvem der har rapporteret dem (patient eller sundhedspersonale), alvor, forventelighed 
og om rapporteringen var spontan eller kom på opfordring. 

 
Præsentationen af data skal tage følgende anbefalinger i betragtning: 
- Alvorlige, forventede reaktioner vurderes af indehaveren af markedsføringstilladelsen som 

en del af evalueringsprocedurerne og vil kun indgå i rapporten, hvis et alvorligt tilfælde 
opstår.   

- Alle tabeller baseres på antal hændelser (med foretrukket term, opført efter organklasser 
(SOC)) og ikke antal tilfælde. 

- Tabel 1-4 omfatter kun hændelser, som er rapporteret af sundhedspersonalet. 
- I tabel 1-5 vises antal hændelser i rapporteringsperioden og kumulativt. 
- Alle tabeller baseres på generiske og ikke produktspecifikke data.  Produktspecifikke data 

kan vurderes i udredningen af signaler. 
- Et mål for relativ rapportering af hændelser for hvert enkelt foretrukket term skal om 

muligt angives (fx "Proportional Reporting Ratio" [PRR], "Information Component" (IC)] 
eller "Empirical Bayesian Geometric Mean [EBMG]); dette er ikke obligatorisk, da det 
ikke er alle indehavere af markedsføringstilladelser, der på nuværende tidspunkt kan gøre 
dette. 

- Der kræves ingen ”line listings” – disse kan angives efter behov i evalueringsrapporterne 
over hændelserne. 

 
Der skal også udarbejdes et kort resume over PSUR, hvor alle problemstillinger markeres, 
udredningen over hændelserne prioriteres (hvis der er flere hændelser), og hvor passende 



 
 

23 

tidslinjer for indsendelse af en fuldstændig evalueringsrapport over hændelserne angives. Alle 
vurderingsrapporter over hændelserne skal angives inkl. dem, der efterfølgende ikke blev 
identificeret som hændelser. 
 
Der skal indgå et resume over vaccinedistributionen og gives nærmere oplysninger om de 
distribuerede vaccinedoser i: 

i) EU’s medlemsstater i rapporteringsperioden pr. batchnummer 
ii) EU’s medlemsstater kumulativt, og 
iii) resten af verden 

 
 
Risikohåndteringsplan 
 
Der skal indsendes en risikohåndteringsplan iht. CHMP's retningslinjer for risikohåndteringssystemer i 
forbindelse med lægemidler til mennesker.  
 

C. SÆRLIGE FORPLIGTELSER, SOM SKAL OPFYLDES AF INDEHAVEREN AF 
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 

 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal inden for den fastsatte tidsramme afslutte undersøgelser 
i henhold til nedennævnte oversigt. Resultaterne af undersøgelserne vil danne grundlaget for den årlige 
vurdering af risk/benefit-forholdet. 
 
Kliniske aspekter 
 

Under en pandemi indsamler ansøgerne data om klinisk 
sikkerhed og effektivitet for den pandemiske vaccine og 
indsender disse oplysninger til CHMP til vurdering.  

Afhængig af og efter 
implementeringen af 
vaccine, når den første 
pandemi finder sted. 

Farmakovigilance Under pandemien gennemfører ansøgeren en prospektiv 
kohorteundersøgelse som nævnt i farmakovigilance-
planen. 

Afhængig af og efter 
implementeringen af 
vaccine, når den første 
pandemi finder sted. 
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BILAG III 
 

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 
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A. ETIKETTERING 
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OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
ENKELTDOSISBEHOLDER 
FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE, 1 OG 10 DOSER, MED OG UDEN KANYLE 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
 
* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+ 
 og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Natriumchlorid 
Dinatriumphosphatdodecahydrat 
Kaliumdihydrogenphosphat 
Kaliumchlorid 
Magnesiumchloridhexahydrat 
Thiomersal 
Vand til injektionsvæsker 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Injektionsvæske, suspension 
Fyldt injektionssprøjte 
1 dosis 
1 dosis (0,5 ml) 
 
Fyldt injektionssprøjte 
Kanyle 
10 x 1 dosis 
1 dosis (0,5 ml) 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen inden brug 
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Intramuskulær anvendelse 
Omrystes før brug 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP: MM/ÅÅÅÅ 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Opbevares i køleskab 
Må ikke nedfryses. 
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
Bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgien 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/0/00/000/000  
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Lot: 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
Receptpligtigt lægemiddel 
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15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
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OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
AMPUL X 100 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
 
* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+ 
  og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Natriumchlorid 
Dinatriumphosphatdodecahydrat 
Kaliumdihydrogenphosphat 
Kaliumchlorid 
Magnesiumchloridhexahydrat 
Thiomersal 
Vand til injektionsvæsker 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Ampul 
100 x 1 dosis 
1 dosis (0,5 ml) 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen inden brug 
Intramuskulær anvendelse 
Omrystes før brug 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
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Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP: MM/ÅÅÅÅ 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Opbevares i køleskab 
Må ikke nedfryses. 
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
Bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgien 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/0/00/000/000  
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot: 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
Receptpligtigt lægemiddel 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
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OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
FLERDOSISBEHOLDER 
HÆTTEGLAS (10 DOSER) X 50 
HÆTTEGLAS (20 DOSER) X 50 
AMPUL (10 DOSER) X 50 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
 
* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+ 
  og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Natriumchlorid 
Dinatriumphosphatdodecahydrat 
Kaliumdihydrogenphosphat 
Kaliumchlorid 
Magnesiumchloridhexahydrat 
Thiomersal 
Vand til injektionsvæsker 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Injektionsvæske, suspension 
Hætteglas 
50 x 10 doser 
1 dosis (0,5 ml) 
 
Hætteglas 
50 x 20 doser 
1 dosis (0,5 ml) 
 
Ampul 
50 x 10 doser 
1 dosis (0,5 ml) 
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5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen inden brug 
Intramuskulær anvendelse 
Omrystes før brug 
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP: MM/ÅÅÅÅ 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Opbevares i køleskab 
Må ikke nedfryses. 
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
Bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart, Belgien 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/0/00/000/000  
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot: 
 
 



 
 

33 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
Receptpligtigt lægemiddel 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 



 
 

34 

 
MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE 
EMBALLAGER 
 
ENKELTDOSISBEHOLDER 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
Intramuskulært 
 
 
2. ANVENDELSESMÅDE 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot. 
 
 
5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 
 
1 dosis (0,5 ml) 
 
 
6. ANDET 
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MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE 
EMBALLAGER 
 
INDHOLD 10 DOSER 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
Intramuskulært 
 
 
2. ANVENDELSESMÅDE 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot. 
 
 
5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 
 
10 doser (5 ml) 
 
 
6. ANDET 
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MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE 
EMBALLAGER 
 
INDHOLD 20 DOSER 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Daronrix, injektionsvæske, suspension 
Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
Intramuskulært 
 
 
2. ANVENDELSESMÅDE 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot. 
 
 
5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 
 
20 doser (10 ml) 
 
 
6. ANDET 
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B. INDLÆGSSEDDEL 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

 
Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte 

Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Daronrix til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.  
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som 

ikke er nævnt her.  
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Daronrix’ virkning og hvad du skal bruge det til 
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daronrix. 
3. Sådan skal du bruge Daronrix. 
4. Bivirkninger 
5. Sådan opbevarer du Daronrix 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. DARONRIX’ VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL 
 
Daronrix er en vaccine, som anvendes til voksne i alderen 18-60 år mod influenza ved en officiel, 
udbrudt pandemi. Vaccinen virker ved at få kroppen til at producere sin egen beskyttelse (antistoffer) 
mod sygdommen. 
 
Pandemisk influenza er en type influenza, som forekommer med nogle årtiers mellemrum, og som 
spreder sig hurtigt, så den rammer de fleste lande og områder i hele verden. Symptomerne på en 
pandemisk influenza er de samme som ved en "ordinær" influenza, men er normalt voldsommere.  
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DARONRIX 
 
Tag ikke Daronrix: 
 
• hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer 

(inkl. æg, kyllingeprotein og et antibiotikum kaldet gentamicinsulfat). Det aktive stof og andre 
indholdsstoffer i Daronrix er anført til sidst i indlægssedlen. En allergisk reaktion kan vise sig 
ved de følgende symptomer: kløende hududslæt, stakåndethed og opsvulmen af ansigt eller 
tunge. Men under en pandemi kan det være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at 
genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde. 

 
Vær ekstra forsigtig med at tage Daronrix: 
 
• hvis du har en voldsom infektion med høj temperatur (over 38 °C). En mindre infektion som 

eksempelvis en forkølelse behøver ikke at være et problem, men tal med lægen om det først. 
 
Brug af anden medicin 
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
Hvis du tager medicin, som reducerer immunforsvaret over for infektioner eller får en anden 
behandling (fx strålebehandling), som påvirker immunsystemet, kan Daronrix stadig gives, men dit 
respons på vaccinen kan være dårlig. 
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Graviditet og amning 
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Der er ingen oplysninger 
om anvendelse af Daronrix til gravide kvinder. Din læge vil vurdere fordele og ulemper ved at give 
dig vaccinen, hvis du er gravid. Du skal fortælle det til lægen, hvis du er gravid. 
 
Du kan tage Daronrix under amning. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed 
Det er usandsynligt, at der vil komme bivirkninger, som skulle gøre dig ude af stand til at køre bil eller 
anvende maskiner. 
 
Vigtige oplysninger om nogle af de øvrige indholdsstoffer: 
Dette produkt indeholder et konserveringsmiddel kaldet Thiomersal , og du kan derfor få en allergisk 
reaktion. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DARONRIX 
 
Voksne i alderen 18-60 år får to injektioner med Daronrix, den første på en given dato, og den anden 
mindst 3 uger efter den første dosis.  
 
Der findes ingen oplysninger om brugen af Daronrix til børn og unge under 18 år. Din læge vil derfor 
vurdere fordele og ulemper ved at give dig vaccinen, hvis du er under 18 år. 
 
Lægen giver Daronrix som en indsprøjtning i overarmsmusklen.  
 
Vaccinen må aldrig gives i en blodåre. 
 
Brug altid Daronrix nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du 
er i tvivl om eller føler dig usikker på.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Daronrix kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 
 
♦ Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

• Hovedpine 
• Træthed 
• Smerter og rødme på injektionsstedet 

 
♦ Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

• Øget svedproduktion, blå mærker 
• Ømme muskler, ledsmerter 
• Hævelser på injektionsstedet, hård klump 
• Kulderystelser, feber 

 
♦ Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.0000 patienter): 

• Dårlig næse og hals og ubehag ved synkning, løbende næse 
• Smerter på injektionsstedet 

 
Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling. 
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De bivirkninger, som er dukket op i dagene eller ugerne efter vaccination med almindelig 
influenzavaccine, omfatter blandt andre: 
 
♦ Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

• Udbredte hudreaktioner, fx kløe, nældefeber eller udslæt 
 
♦ Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

• Stærke stikkende eller dunkende smerter langs en eller flere nerver 
• Armen sover 
• Besvimelsesanfald 
• Lavt tal af blodplader 
• Allergiske reaktioner, der kan føre til farligt blodtryksfald, og som kan ende med kollaps, 

bevidstløshed og dødsfald, hvis behandling udelades 
 
♦ Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

• Indsnævring eller blokering af blodkar med nyreproblemer til følge 
• Betændelse i hjernen og rygsøjlen 
• Smerter og opsvulmede arme eller ben 
• Forbigående betændelse i nerverne, der giver smerter, mathed og lammelser i armene, som 

ofte går videre til bryst og ansigt 
 
Du må ikke blive forskrækket over denne liste over eventuelle bivirkninger. Måske får du slet ingen 
bivirkninger af vaccinationen. 
 
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 
nævnt her.  
 
 
5. SÅDAN OPBEVARER DU DARONRIX 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Daronrix efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den 
nævnte måned. 
 
Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C)  
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 
Må ikke nedfryses.  
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Daronrix indeholder 
 
- Aktivt stof: 

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 

 A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
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* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+

 og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
- Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, dinatriumphosphatdodecadydrat, 

kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, thiomersal, vand til 
injektionsvæsker 

 
Daronrix’ udseende og pakningsstørrelse 
 
Daronrix er en hvid, let mælkeagtig væske og kommer i en fyldt sprøjte (0,5 ml) med 1 dosis i 
pakningsstørrelser på 1 og 10 med eller uden kanyler. 
 
Det er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, der er på markedet. 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart 
Belgien 
 
Fremstiller  
Sächsisches Serumwerk Dresden (SSW) 
Zirkusstraße 40 
D-01069 Dresden 
Tyskland 
 
Ønsker du yderligere oplysninger om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale 
repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  
 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 2 656 21 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 2 656 21 11 

България 
ГлаксоСмитКлайн ЕООД 
Тел.: + 359 2 953 10 34 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36-1-2255300 
 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 2 22 00 11 11 
gsk.czmail@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline Malta 
Tel: + 356 21 238131 
 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
info@glaxosmithkline.dk 
 

Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 69 38 100 
nlinfo@gsk.com 

Deutschland 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel: + 49 (0)89 360448701 
produkt.info@gsk.com 
 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 
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Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 667 6900 
estonia@gsk.com 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 
Tel: + 43 1 970 75-0 
at.info@gsk.com  
 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E 
Tηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Polska 
GSK Commercial Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22) 576 9000 
 

España 
GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com  
 

Portugal 
Smith Kline & French Portuguesa, Produtos 
Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com
 

France 
Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) SRL  
Tel: + 40 (0)21 3028 208 
www.gsk.ro
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 
GlaxoSmithKline ehf. 
Sími: +354-530 3700 
 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 (0)2 49 10 33 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel:+ 39 04 59 21 81 11 
 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com  
 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline Cyprus Ltd 
Τηλ: + 357 22 89 95 01 
 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 7312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
GlaxoSmithKline UK 
Tel: + 44 (0)808 100 9997 
customercontactuk@gsk.com 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel. +370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt/revideret den {MM/ÅÅÅÅ} 
 
Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”. 
Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. 

mailto:FI.PT@gsk.com
http://www.gsk.ro/
mailto:info.produkt@gsk.com
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Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, 
og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive opdateret. 
 
Der findes yderligere oplysninger om denne medicin på hjemmesiden for EMEA (det europæiske 
lægemiddelagentur): http://www.emea.europa.eu/

http://www.emea.eu.int/
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

 
Daronrix, injektionsvæske, suspension 

Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Daronrix til dig personligt. Lad derfor være med at give Daronrix til andre. 
 Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som 

ikke er nævnt her.  
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Daronrix’ virkning, og hvad du skal bruge det til 
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daronrix. 
3. Sådan skal du bruge Daronrix. 
4. Bivirkninger 
5. Sådan opbevarer du Daronrix 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. DARONRIX’ VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL 
 
Daronrix er en vaccine, som anvendes til voksne i alderen 18-60 år mod influenza ved en officiel, 
udbrudt pandemi. Vaccinen virker ved at få kroppen til at producere sin egen beskyttelse (antistoffer) 
mod sygdommen. 
 
Pandemisk influenza er en type influenza, som forekommer med nogle årtiers mellemrum, og som 
spreder sig hurtigt, så den rammer de fleste lande og områder i hele verden. Symptomerne på en 
pandemisk influenza er de samme som ved en "ordinær" influenza, men er normalt voldsommere.  
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DARONRIX 
 
Tag ikke Daronrix: 
 
• hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion mod Daronrix eller et af indholdsstofferne (inkl. 

æg, kyllingeprotein og et antibiotikum kaldet gentamicinsulfat). Det aktive stof og andre 
indholdsstoffer i Daronrix er anført til sidst i indlægssedlen. En allergisk reaktion kan vise sig 
ved de følgende symptomer: kløende hududslæt, stakåndethed og opsvulmen af ansigt eller 
tunge. Men under en pandemi kan det være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at 
genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde. 

 
Vær ekstra forsigtig med at tage Daronrix: 
 
• hvis du har en voldsom infektion med høj temperatur (over 38 °C) En mindre infektion som 

eksempelvis en forkølelse behøver ikke at være et problem, men tal med lægen om det først. 
 
Brug af anden medicin 
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
Hvis du tager medicin, som reducerer immunforsvaret over for infektioner eller får en anden 
behandling (fx strålebehandling), som påvirker immunsystemet, kan Daronrix stadig gives, men dit 
respons på vaccinen kan være dårlig. 
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Graviditet og amning 
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Der er ingen oplysninger 
om anvendelse af Daronrix til gravide kvinder. Din læge vil vurdere fordele og ulemper ved at give 
dig vaccinen, hvis du er gravid. Du skal fortælle det til lægen, hvis du er gravid. 
 
Du kan tage Daronrix under amning. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed 
Det er usandsynligt, at der vil komme bivirkninger, som skulle gøre dig ude af stand til at køre bil eller 
anvende maskiner. 
 
Vigtige oplysninger om nogle af de øvrige indholdsstoffer: 
Dette produkt indeholder et konserveringsmiddel kaldet Thiomersal, og du kan derfor få en allergisk 
reaktion. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DARONRIX 
 
Voksne i alderen 18-60 år får to injektioner med Daronrix, den første på en given dato, og den anden 
mindst 3 uger efter den første injektion. 
 
Der findes ingen oplysninger om brugen af Daronrix til børn og unge under 18 år. Din læge vil derfor 
vurdere fordele og ulemper ved at give dig vaccinen, hvis du er under 18 år. 
 
Lægen giver Daronrix som en indsprøjtning i overarmsmusklen.  
 
Vaccinen må aldrig gives i en blodåre. 
 
Brug altid Daronrix nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du 
er i tvivl om eller føler dig usikker på.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Daronrix kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 
 
♦ Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

• Hovedpine 
• Træthed 
• Smerter og rødme på injektionsstedet 

 
♦ Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

• Øget svedproduktion, blå mærker 
• Ømme muskler, ledsmerter 
• Hævelser på injektionsstedet, hård klump 
• Kulderystelser, feber 

 
♦ Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

• Dårlig næse og hals og ubehag ved synkning, løbende næse 
• Smerter på injektionsstedet 

 
Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling. 
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De bivirkninger, som er dukket op i dagene eller ugerne efter vaccination med almindelig 
influenzavaccine, omfatter blandt andre: 
 
♦ Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

• Udbredte hudreaktioner, fx kløe, nældefeber eller udslæt 
 
♦ Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

• Stærke stikkende eller dunkende smerter langs en eller flere nerver 
• Armen sover 
• Besvimelsesanfald 
• Lavt tal af blodplader 
• Allergiske reaktioner, der kan føre til farligt blodtryksfald, og som kan ende med kollaps, 

bevidstløshed og dødsfald, hvis behandling udelades 
 
♦ Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

• Indsnævring eller blokering af blodkar med nyreproblemer til følge 
• Betændelse i hjernen og rygsøjlen 
• Smerter og opsvulmede arme eller ben 
• Forbigående betændelse i nerverne, der giver smerter, mathed og lammelser i armene, som 

ofte går videre til bryst og ansigt 
 
Du må ikke blive forskrækket over denne liste over eventuelle bivirkninger. Måske får du slet ingen 
bivirkninger af vaccinationen. 
 
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 
nævnt her.  
 
 
5. SÅDAN OPBEVARER DU DARONRIX 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Daronrix efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den 
nævnte måned. 
 
Opbevares i køleskab (2° C – 8 °C)  
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 
Må ikke nedfryses.  
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Daronrix indeholder 
 
- Aktivt stof: 

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 

 A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
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* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+ 
  og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
- Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, dinatriumphosphatdodecadydrat, 

kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, thiomersal, vand til 
injektionsvæsker 

 
Daronrix’ udseende og pakningsstørrelse 
 
Daronrix er en hvid, let mælkeagtig væske, og den leveres i en ampul (0,5 ml) til 1 dosis i en pakning 
med 100. 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart 
Belgien 
 
Fremstiller  
Sächsisches Serumwerk Dresden (SSW) 
Zirkusstraße 40 
D-01069 Dresden 
Tyskland 
 
Ønsker du yderligere oplysninger om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale 
repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  
 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 2 656 21 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 2 656 21 11 

България 
ГлаксоСмитКлайн ЕООД 
Тел.: + 359 2 953 10 34 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36-1-2255300 
 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 2 22 00 11 11 
gsk.czmail@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline Malta 
Tel: + 356 21 238131 
 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
info@glaxosmithkline.dk 
 

Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 69 38 100 
nlinfo@gsk.com 

Deutschland 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel: + 49 (0)89 360448701 
produkt.info@gsk.com 
 
 
 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 
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Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 667 6900 
estonia@gsk.com 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 
Tel: + 43 1 970 75-0 
at.info@gsk.com  
 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E 
Tηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Polska 
GSK Commercial Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22) 576 9000 
 

España 
GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com  
 

Portugal 
Smith Kline & French Portuguesa, Produtos 
Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com
 

France 
Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) SRL  
Tel: + 40 (0)21 3028 208 
www.gsk.ro
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 
GlaxoSmithKline ehf. 
Sími: +354-530 3700 
 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 (0)2 49 10 33 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel:+ 39 04 59 21 81 11 
 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com  
 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline Cyprus Ltd 
Τηλ: + 357 22 89 95 01 
 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 7312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
GlaxoSmithKline UK 
Tel: + 44 (0)808 100 9997 
customercontactuk@gsk.com 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel. +370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt/revideret den {MM/ÅÅÅÅ} 
 
Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”. 
Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. 

mailto:FI.PT@gsk.com
http://www.gsk.ro/
mailto:info.produkt@gsk.com
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Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, 
og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive opdateret. 
 
Der findes yderligere oplysninger om denne medicin på hjemmesiden for EMEA (det europæiske 
lægemiddelagentur): http://www.emea.europa.eu/

http://www.emea.eu.int/
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

 
Daronrix, injektionsvæske, suspension, flerdosisbeholder 

Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 
 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret Daronrix til dig personligt. Lad derfor være med at give Daronrix til andre. 
 Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som 

ikke er nævnt her.  
 
Oversigt over indlægssedlen:  
1. Daronrix’ virkning, og hvad du skal bruge det til 
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Daronrix. 
3. Sådan skal du bruge Daronrix. 
4. Bivirkninger 
5. Sådan opbevarer du Daronrix 
6. Yderligere oplysninger 
 
 
1. DARONRIX’ VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL 
 
Daronrix er en vaccine, som anvendes til voksne i alderen 18-60 år mod influenza ved en officiel, 
udbrudt pandemi. Vaccinen virker ved at få kroppen til at producere sin egen beskyttelse (antistoffer) 
mod sygdommen. 
 
Pandemisk influenza er en type influenza, som forekommer med nogle årtiers mellemrum, og som 
spreder sig hurtigt, så den rammer de fleste lande og områder i hele verden. Symptomerne på en 
pandemisk influenza er de samme som ved en "ordinær" influenza, men er normalt voldsommere.  
 
 
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DARONRIX 
 
Tag ikke Daronrix: 
 
• hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion mod Daronrix eller et af indholdsstofferne (inkl. 

æg, kyllingeprotein og et antibiotikum kaldet gentamicinsulfat). Det aktive stof og andre 
indholdsstoffer i Daronrix er anført til sidst i indlægssedlen. En allergisk reaktion kan vise sig 
ved følgende symptomer: kløende hududslæt, stakåndethed og opsvulmen af ansigt eller tunge. 
Men under en pandemi kan det være relevant at give vaccinen under forudsætning af, at 
genoplivningsudstyr er inden for rækkevidde. 

 
Vær ekstra forsigtig med at tage Daronrix: 
 
• hvis du har en voldsom infektion med høj temperatur (over 38 °C) En mindre infektion som 

eksempelvis en forkølelse behøver ikke at være et problem, men tal med lægen om det først. 
 
Brug af anden medicin 
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 
Hvis du tager medicin, som reducerer immunforsvaret over for infektioner eller får en anden 
behandling (fx strålebehandling), som påvirker immunsystemet, kan Daronrix stadig gives, men dit 
respons på vaccinen kan være dårlig. 
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Graviditet og amning 
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Der er ingen oplysninger 
om anvendelse af Daronrix til gravide kvinder. Din læge vil vurdere fordele og ulemper ved at give 
dig vaccinen, hvis du er gravid. Du skal fortælle det til lægen, hvis du er gravid. 
 
Du kan tage Daronrix under amning. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed 
Det er usandsynligt, at der vil komme bivirkninger, som skulle gøre dig ude af stand til at køre bil eller 
anvende maskiner. 
 
Vigtige oplysninger om nogle af de øvrige indholdsstoffer: 
Dette produkt indeholder et konserveringsmiddel kaldet Thiomersal, og du kan derfor få en allergisk 
reaktion. 
 
 
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DARONRIX 
 
Voksne i alderen 18-60 år får to injektioner med Daronrix, den første på en given dato, og den anden 
mindst 3 uger efter den første injektion. 
 
Der findes ingen oplysninger om brugen af Daronrix til børn og unge under 18 år. Din læge vil derfor 
vurdere fordele og ulemper ved at give dig vaccinen, hvis du er under 18 år. 
 
Lægen giver Daronrix som en indsprøjtning i overarmsmusklen.  
 
Vaccinen må aldrig gives i en blodåre. 
 
Brug altid Daronrix nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du 
er i tvivl om eller føler dig usikker på.  
 
 
4. BIVIRKNINGER 
 
Daronrix kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 
 
♦ Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

• Hovedpine 
• Træthed 
• Smerter og rødme på injektionsstedet 

 
♦ Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

• Øget svedproduktion, blå mærker 
• Ømme muskler, ledsmerter 
• Hævelser på injektionsstedet, hård klump 
• Kulderystelser, feber 

 
♦ Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

• Dårlig næse og hals og ubehag ved synkning, løbende næse 
• Smerter på injektionsstedet 

 
Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage uden behandling. 
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De bivirkninger, som er dukket op i dagene eller ugerne efter vaccination med almindelig 
influenzavaccine, omfatter blandt andre: 
 
♦ Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

• Udbredte hudreaktioner, fx kløe, nældefeber eller udslæt 
 
♦ Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

• Stærke stikkende eller dunkende smerter langs en eller flere nerver 
• Armen sover 
• Besvimelsesanfald 
• Lavt tal af blodplader 
• Allergiske reaktioner, der kan føre til farligt blodtryksfald, og som kan ende med kollaps, 

bevidstløshed og dødsfald, hvis behandlingen udelades 
 
♦ Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

• Indsnævring eller blokering af blodkar med nyreproblemer til følge 
• Betændelse i hjernen og rygsøjlen 
• Smerter og opsvulmede arme eller ben 
• Forbigående betændelse i nerverne, der giver smerter, mathed og lammelser i armene, som 

ofte går videre til bryst og ansigt 
 
Du må ikke blive forskrækket over denne liste over eventuelle bivirkninger. Måske får du slet ingen 
bivirkninger af vaccinationen. 
 
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er 
nævnt her.  
 
 
5. SÅDAN OPBEVARER DU DARONRIX 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke Daronrix efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den 
nævnte måned. 
 
Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C)  
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 
Må ikke nedfryses.  
 
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide 
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  
 
 
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Daronrix indeholder 
 
- Aktivt stof: 

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen* svarende til: 
 

 A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) *** 15 mikrogram**

 
pr. 0,5 ml dosis 
 



 
 

53 

* opformeret i æg 
** hæmagglutinin 
*** adjuveret med aluminiumphosphat 0,45 milligram Al3+ 
  og aluminiumhydroxidhydrat  0,05 milligram Al3+

 
- Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, dinatriumphosphatdodecadydrat, 

kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, thiomersal, vand til 
injektionsvæsker 

 
Daronrix’ udseende og pakningsstørrelse 
 
Daronrix er en hvid, let mælkeagtig væske, der leveres som følger: 
- i en ampul (5 ml) til 10 doser i en pakning med 50 
- i et hætteglas (5 ml) til 10 doser i en pakning med 50 
- i et hætteglas (10 ml) til 20 doser i en pakning med 50 
 
Det er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, der er på markedet. 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart 
Belgien 
 
Fremstiller  
Sächsisches Serumwerk Dresden (SSW) 
Zirkusstraße 40 
D-01069 Dresden 
Tyskland 
 
Ønsker du yderligere oplysninger om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale 
repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  
 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 2 656 21 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 2 656 21 11 

България 
ГлаксоСмитКлайн ЕООД 
Тел.: + 359 2 953 10 34 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36-1-2255300 
 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 2 22 00 11 11 
gsk.czmail@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline Malta 
Tel: + 356 21 238131 
 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
info@glaxosmithkline.dk 
 

Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 69 38 100 
nlinfo@gsk.com 

Deutschland 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel: + 49 (0)89 360448701 
produkt.info@gsk.com 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 
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Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 667 6900 
estonia@gsk.com 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 
Tel: + 43 1 970 75-0 
at.info@gsk.com  
 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E 
Tηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Polska 
GSK Commercial Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22) 576 9000 
 

España 
GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com  
 

Portugal 
Smith Kline & French Portuguesa, Produtos 
Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com
 

France 
Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) SRL  
Tel: + 40 (0)21 3028 208 
www.gsk.ro
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 
GlaxoSmithKline ehf. 
Sími: +354-530 3700 
 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 (0)2 49 10 33 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel:+ 39 04 59 21 81 11 
 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com  
 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline Cyprus Ltd 
Τηλ: + 357 22 89 95 01 
 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 7312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
GlaxoSmithKline UK 
Tel: + 44 (0)808 100 9997 
customercontactuk@gsk.com 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel. +370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt/revideret den {MM/ÅÅÅÅ} 
 
Daronrix er godkendt under ”særlige omstændigheder”. 
Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel. 

mailto:FI.PT@gsk.com
http://www.gsk.ro/
mailto:info.produkt@gsk.com
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Det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, 
og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive opdateret. 
 
Der findes yderligere oplysninger om denne medicin på hjemmesiden for EMEA (det europæiske 
lægemiddelagentur): http://www.emea.europa.eu/
 

http://www.emea.eu.int/
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