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1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 300 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
 
 
2. INNIHALDSLÝSING 
 
Hvert hettuglas inniheldur 300 mg af vedólízúmabi.  
 
Eftir blöndun inniheldur hver ml 60 mg af vedólízúmabi.  
 
Vedólízúmab er mannaðlagað IgG1 einstofna mótefni sem er framleitt í eggjastokkafrumum kínverskra 
hamstra (CHO) með raðbrigða DNA-tækni. 
 
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 
 
 
3. LYFJAFORM 
 
Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. 
 
Hvít til beinhvít frostþurrkuð kaka eða duft. 
 
 
4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 
4.1 Ábendingar 
 
Sáraristilbólga 
 
Entyvio er ætlað til meðferðar á fullorðnum sjúklingum með miðlungs virka til mjög virka 
sáraristilbólgu sem ýmist hafa sýnt ófullnægjandi svörun við hefðbundinni meðferð eða 
TNF-alfa-hemli (tumour necrosis factor-alpha), hætt að sýna svörun eða ekki þolað meðferðina. 
 
Crohns-sjúkdómur 
 
Entyvio er ætlað til meðferðar á fullorðnum sjúklingum með miðlungs virkan til mjög virkan 
Crohns-sjúkdóm sem ýmist hafa sýnt ófullnægjandi svörun við hefðbundinni meðferð eða 
TNF-alfa-hemli, hætt að sýna svörun eða ekki þolað meðferðina. 
 
Garnapokabólga (pouchitis) 
 
Entyvio er ætlað til meðferðar á fullorðnum sjúklingum með miðlungs virka til mjög virka langvinna 
garnapokabólgu, sem hafa gengist undir brottnám á ristli og endaþarmi með tengingu innri garnapoka 
við endaþarmsop (ileal pouch anal anastomosis) vegna sáraristilbólgu og hafa sýnt ófullnægjandi 
svörun eða hætt að sýna svörun við sýklalyfjameðferð. 
 
4.2 Skammtar og lyfjagjöf 
 
Heilbrigðisstarfsfólk með sérfræðiþekkingu og reynslu í greiningu og meðferð sáraristilbólgu, 
Crohns-sjúkdóms eða garnapokabólgu á að hefja meðferðina og hafa umsjón með henni (sjá kafla 4.4). 
Afhenda skal sjúklingum fylgiseðil og öryggiskort sjúklings. 
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Skammtar 
 
Sáraristilbólga  
 
Ráðlagður skammtur af vedólízúmabi í bláæð er 300 mg gefið með innrennsli í bláæð í viku 0, 2 og 
6 og svo á 8 vikna fresti eftir það.  
 
Ef engin merki um ávinning hafa komið fram hjá sjúklingum með sáraristilbólgu í viku 10 skal hætta 
meðferðinni (sjá kafla 5.1). 
 
Sjúklingar sem finna fyrir minnkandi svörun gætu haft ávinning af aukinni tíðni skömmtunar 
vedólízúmabs í bláæð í 300 mg á 4 vikna fresti.  
 
Hjá sjúklingum sem hafa sýnt svörun við meðferð með vedólízúmabi er mögulegt að minnka og/eða 
hætta gjöf barkstera í samræmi við hefðbundna meðferð. 
 
Endurtekin meðferð 
Ef gert er hlé á meðferð og nauðsynlegt reynist að hefja aftur meðferð með vedólízúmabi í bláæð má 
íhuga skömmtun á 4 vikna fresti (sjá kafla 5.1). Tími meðferðarhlés í klínískum rannsóknum var allt 
að eitt ár. Verkun náðist á ný án greinilegrar aukningar á aukaverkunum eða innrennslistengdum 
viðbrögðum meðan á endurtekinni meðferð með vedólízúmabi stóð (sjá kafla 4.8).  
 
Crohns-sjúkdómur 
 
Ráðlagður skammtur af vedólízúmabi í bláæð er 300 mg gefið með innrennsli í bláæð í viku 0, 2 og 
6 og svo á 8 vikna fresti eftir það.  
 
Sjúklingar með Crohns-sjúkdóm sem ekki hafa sýnt svörun gætu haft ávinning af vedólízúmabi í 
bláæð í viku 10 (sjá kafla 4.4). Hjá sjúklingum sem sýna svörun skal halda meðferð áfram á 8 vikna 
fresti frá viku 14. Ef engin merki um ávinning hafa komið fram hjá sjúklingum með Crohns-sjúkdóm í 
viku 14 skal hætta meðferðinni (sjá kafla 5.1). 
 
Sjúklingar sem finna fyrir minnkandi svörun gætu haft ávinning af aukinni tíðni skömmtunar 
vedólízúmabs í bláæð í 300 mg á 4 vikna fresti.  
 
Hjá sjúklingum sem hafa sýnt svörun við meðferð með vedólízúmabi er mögulegt að minnka og/eða 
hætta gjöf barkstera í samræmi við hefðbundna meðferð. 
 
Endurtekin meðferð 
Ef gert er hlé á meðferð og nauðsynlegt reynist að hefja aftur meðferð með vedólízúmabi í bláæð má 
íhuga skömmtun á 4 vikna fresti (sjá kafla 5.1). Tími meðferðarhlés í klínískum rannsóknum var allt 
að eitt ár. Verkun náðist á ný án greinilegrar aukningar á aukaverkunum eða innrennslistengdum 
viðbrögðum meðan á endurtekinni meðferð með vedólízúmabi stóð (sjá kafla 4.8).  
 
Garnapokabólga 
 
Ráðlagður skammtur af vedólízúmabi í bláæð er 300 mg gefið með innrennsli í bláæð í viku 0, 2 og 
6 og svo á 8 vikna fresti eftir það.  
 
Meðferð með vedólízúmabi skal hefja samhliða hefðbundinni meðferð með sýklalyfjum (t.d. fjögurra 
vikna meðferð með ciprofloxacini) (sjá kafla 5.1). 
 
Íhuga skal að hætta meðferð ef engar vísbendingar um ávinning af meðferðinni hafa komið í ljós eftir 
14 vikna meðferð með vedólízúmabi. 
 
Endurtekin meðferð 
Engar upplýsingar um endurtekna meðferð liggja fyrir hjá sjúklingum með garnapokabólgu. 
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Sérstakir sjúklingahópar 
 
Aldraðir sjúklingar 
 
Ekki þarf að breyta skömmtum hjá öldruðum sjúklingum. Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum sýndu ekki 
fram á nein aldurstengd áhrif (sjá kafla 5.2). 
 
Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi 
 
Vedólízúmab hefur ekki verið rannsakað hjá þessum sjúklingahópum. Ekki er hægt að gefa 
ráðleggingar um skammta. 
 
Börn 
 
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun vedólízúmabs hjá börnum á aldrinum 0 til 17 ára. Engar 
upplýsingar liggja fyrir. 
 
Lyfjagjöf 
 
Entyvio 300 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn er einungis til notkunar í bláæð. Lyfið skal blanda 
og þynna frekar áður en það er gefið í bláæð. 
 
Entyvio 300 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn er gefið sem innrennsli í bláæð á 30 mínútum. 
Fylgjast skal með sjúklingum meðan á innrennsli stendur og á eftir (sjá kafla 4.4). 
 
Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um blöndun og þynningu lyfsins fyrir gjöf. 
 
4.3 Frábendingar 
 
Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 
 
Virkar alvarlegar sýkingar svo sem berklar, sýklasótt, stórfrumuveira (cytomegalovirus), listeríusýking 
og tækifærissýkingar eins og ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (sjá kafla 4.4). 
 
4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 
Vedólízúmab í bláæð á að gefa á heilbrigðisstofnun þar sem útbúnaður er til staðar til að meðhöndla 
bráð ofnæmisviðbrögð, þar með talið bráðaofnæmi, ef þau eiga sér stað. Viðeigandi eftirlit og 
stuðningsúrræði skulu vera tiltæk strax þegar vedólízúmab er gefið í bláæð. Fylgjast skal stöðugt með 
sjúklingum meðan á innrennsli stendur. Í fyrstu tveimur innrennslisgjöfunum skal ennfremur fylgjast 
með þeim í um það bil 2 klukkustundir eftir að innrennsli lýkur með tilliti til einkenna bráðra 
ofnæmisviðbragða. Í öllum síðari innrennslum skal fylgjast með sjúklingum í um það bil 
1 klukkustund eftir að innrennsli lýkur. 
 
Rekjanleiki 
 
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 
með skýrum hætti. 
 
Innrennslistengd viðbrögð og ofnæmisviðbrögð 
 
Í klínískum rannsóknum hefur verið greint frá innrennslistengdum viðbrögðum og 
ofnæmisviðbrögðum sem yfirleitt voru væg til miðlungi alvarleg (sjá kafla 4.8). 
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Ef fram koma alvarleg innrennslistengd viðbrögð, bráðaofnæmi eða önnur alvarleg viðbrögð skal 
tafarlaust hætta gjöf á Entyvio og hefja viðeigandi meðferð (t.d. með adrenalíni og andhistamínum) 
(sjá kafla 4.3). 
 
Komi fram væg til miðlungi alvarleg innrennslistengd viðbrögð er hægt að hægja á eða gera hlé á 
innrennslinu og hefja viðeigandi meðferð. Þegar dregið hefur úr vægu til miðlungi alvarlegu 
innrennslistengdu viðbrögðunum skal halda innrennslinu áfram. Læknar skulu íhuga lyfjaforgjöf (t.d. 
með andhistamíni, hýdrókortísóni og/eða parasetamóli) fyrir næsta innrennsli hjá sjúklingum með 
sögu um væg til miðlungi alvarleg innrennslistengd viðbrögð við vedólízúmabi til að lágmarka hættu á 
þeim (sjá kafla 4.8). 
 
Sýkingar 
 
Vedólízúmab er sérhæfður integrin-hemill í þörmum (gut-selective integrin antagonist) með enga 
þekkta, altæka ónæmisbælandi virkni (sjá kafla 5.1). 
 
Læknar skulu vera meðvitaðir um hugsanlega aukna hættu á tækifærissýkingum eða sýkingum þar 
sem þarmar gegna hlutverki varnartálma (sjá kafla 4.8). Ekki má hefja meðferð með vedólízúmabi hjá 
sjúklingum með virkar, alvarlegar sýkingar fyrr en búið er að ná tökum á þeim. Læknar skulu einnig 
íhuga að gera hlé á meðferð hjá sjúklingum sem fá alvarlega sýkingu meðan þeir eru í langvinnri 
meðferð með vedólízúmabi. Gæta skal varúðar þegar hugleiða á notkun vedólízúmabs hjá sjúklingum 
með langvinna alvarlega sýkingu sem búið er að ná stjórn á eða sögu um endurteknar alvarlegar 
sýkingar. Fylgjast skal náið með sjúklingum með tilliti til sýkinga fyrir meðferð, meðan á henni 
stendur og eftir að henni lýkur.  
 
Ekki má nota vedólízúmab handa sjúklingum með virka berkla (sjá kafla 4.3). Skima skal sjúklinga 
fyrir berklum samkvæmt staðbundnum starfsvenjum áður en meðferð með vedólízúmabi er hafin. Ef 
dulin berklasýking er greind þarf að hefja viðeigandi berklameðferð í samræmi við ráðleggingar á 
hverjum stað áður en meðferð með vedólízúmabi er hafin. Ef sjúklingar greinast með berkla meðan 
þeir eru í meðferð með vedólízúmabi skal hætta meðferðinni þar til þeir eru lausir við 
berklasýkinguna. 
 
Nokkrir integrin-hemlar og nokkur altæk ónæmisbælandi lyf hafa verið tengd við ágenga fjölhreiðra 
innlyksuheilabólgu sem er sjaldgæf og oft banvæn tækifærissýking af völdum JC-veirunnar (John 
Cunningham). Með því að bindast α4β7-integrin sem tjáð er á þarmaratvísum (gut-homing) 
eitilfrumum hefur vedólízúmab ónæmisbælandi áhrif sem eru sértæk fyrir þarmana. Þótt engin altæk 
ónæmisbælandi áhrif hafi sést hjá heilbrigðum þátttakendum eru áhrifin á altæka virkni 
ónæmiskerfisins hjá sjúklingum með bólgusjúkdóm í þörmum ekki þekkt.  
 
Heilbrigðisstarfsmenn skulu fylgjast með sjúklingum sem fá vedólízúmab, með tilliti til hvers kyns 
nýrra einkenna frá taugakerfi eða versnunar slíkra einkenna, í samræmi við það sem kemur fram í 
fræðsluefni lækna og jafnframt hugleiða að vísa sjúklingum til sérfræðinga í taugasjúkdómum ef slík 
einkenni koma fram. Afhenda skal sjúklingnum öryggiskort (sjá kafla 4.2). Ef grunur leikur á ágengri 
fjölhreiðra innlyksuheilabólgu skal hætta meðferð með vedólízúmabi tímabundið og varanlega ef hún 
er staðfest. 
 
Illkynjun 
 
Hættan á illkynjun eykst hjá sjúklingum með sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdóm. Ónæmistemprandi 
lyf geta aukið hættuna á illkynjun (sjá kafla 4.8). 
 
Fyrri og samhliða notkun líffræðilegra lyfja 
 
Engar upplýsingar um vedólízúmab úr klínískum rannsóknum liggja fyrir um sjúklinga sem fengu 
áður meðferð með natalízúmabi eða rítúxímabi. Gæta skal varúðar þegar notkun vedólízúmabs hjá 
þessum sjúklingum er íhuguð.  
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Sjúklingar sem fengu áður natalízúmab ættu alla jafna að bíða í að lágmarki 12 vikur áður en þeir 
byrja í meðferð með vedólízúmabi, nema klínískt ástand þeirra bendi til annars. 
 
Engar upplýsingar liggja fyrir úr klínískum rannsóknum um samhliða notkun vedólízúmabs og 
líffræðilegra ónæmisbælandi lyfja. Þar af leiðandi er notkun vedólízúmabs hjá slíkum sjúklingum ekki 
ráðlögð. 
 
Lifandi bóluefni og bóluefni til inntöku 
 
Í samanburðarrannsókn með lyfleysu hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum kom í ljós að stakur 750 mg 
skammtur af vedólízúmabi dró ekki úr tíðni verndandi ónæmis gegn lifrarbólgu B hjá þátttakendum 
sem voru bólusettir í vöðva með 3 skömmtum af raðbrigða yfirborðsmótefnavaka lifrarbólgu B. 
Þátttakendur sem fengu vedólízúmab sýndu lægra hlutfall mótefnavendingar eftir að hafa fengið dautt 
kólerubóluefni til inntöku. Áhrif á önnur bóluefni til inntöku eða í nef eru ekki þekkt. Mælt er með því 
að allir sjúklingar hafi fengið allar bólusetningar í samræmi við gildandi leiðbeiningar um 
bólusetningar áður en meðferð með vedólízúmabi hefst. Sjúklingar í meðferð með vedólízúmabi mega 
halda áfram að fá bóluefni sem ekki eru lifandi. Engar upplýsingar eru til um smit af völdum lifandi 
bóluefna hjá sjúklingum sem fá vedólízúmab. Inflúensubóluefni á að gefa með inndælingu í samræmi 
við hefðbundnar klínískar starfsvenjur. Eingöngu má gefa önnur lifandi bóluefni samhliða 
vedólízúmabi ef ávinningur vegur þyngra en áhætta. 
 
Innleiðing sjúkdómshlés í Crohns-sjúkdómi 
 
Innleiðing sjúkdómshlés í Crohns-sjúkdómi getur tekið allt að 14 vikur hjá sumum sjúklingum. 
Ástæður fyrir því eru ekki fyllilega þekktar og tengjast hugsanlega verkunarhætti. Taka ber þetta til 
athugunar, einkum hjá sjúklingum sem eru með mjög virkan sjúkdóm við upphaf meðferðar og hafa 
ekki áður fengið meðferð með TNF-alfa-hemlum. (sjá einnig kafla 5.1.) 
 
Könnunargreiningar á undirhópum úr klínískum rannsóknum á Crohns-sjúkdómi bentu til þess að 
vedólízúmab sem gefið var sjúklingum án samhliða barksterameðferðar gæti gagnast verr til að 
innleiða sjúkdómshlé í Crohns-sjúkdómi en hjá þeim sjúklingum sem þegar fengu samhliða meðferð 
með barksterum (óháð samhliða notkun ónæmistemprandi lyfja; sjá kafla 5.1). 
 
4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 
Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á milliverkunum. 
 
Vedólízúmab hefur verið rannsakað hjá fullorðnum sjúklingum með sáraristilbólgu og 
Crohns-sjúkdóm sem fá samhliða barkstera, ónæmistemprandi lyf (azatíóprín, 6-merkaptópúrín og 
metótrexat) og amínósalisýlöt. Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum benda til þess að samhliða gjöf slíkra 
lyfja hafi ekki klínískt mikilvæg áhrif á lyfjahvörf vedólízúmabs. 
 
Vedólízúmab hefur verið gefið fullorðnum sjúklingum með garnapokabólgu samhliða sýklalyfjum (sjá 
kafla 5.1). Lyfjahvörf vedólízúmabs hjá sjúklingum með garnapokabólgu hafa ekki verið rannsökuð 
(sjá kafla 5.2). 
 
Áhrif vedólízúmabs á lyfjahvörf lyfja sem algengt er að gefa samhliða hafa ekki verið rannsökuð. 
 
Bólusetningar 
 
Nota skal lifandi bóluefni með varúð, einkum lifandi bóluefni til inntöku, samhliða vedólízúmabi (sjá 
kafla 4.4). 
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4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 
 
Konur á barneignaraldri 
 
Konur á barneignaraldri skulu nota öruggar getnaðarvarnir til að koma í veg fyrir þungun og halda 
áfram að nota þær í að minnsta kosti 18 vikur eftir að síðustu meðferð lýkur. 
 
Meðganga 
 
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun vedólízúmabs á meðgöngu. 
 
Dýrarannsóknir benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3). 
 
Til öryggis ætti að forðast notkun vedólízúmabs á meðgöngu nema ef ávinningur vegur greinilega 
þyngra en hugsanleg áhætta fyrir móður og fóstur. 
 
Brjóstagjöf 
 
Vedólízúmab hefur greinst í brjóstamjólk. Áhrif vedólízúmabs á börn sem eru á brjósti og áhrif á 
mjólkurframleiðslu eru ekki þekkt. Í rannsókn á brjóstamjólk þar sem lagt var mat á þéttni 
vedólízúmabs í brjóstamjólk kvenna með virka sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm sem fengu 
vedólízúmab, var þéttni vedólízúmabs í brjóstamjólk um það bil 0,4% til 2,2% af sermisþéttni móður 
samkvæmt sögulegum rannsóknum á vedólízúmabi. Áætlaður meðaldagskammtur vedólízúmabs sem 
barst til barnsins var 0,02 mg/kg/sólarhring sem er um það bil 21% af meðaldagskammti móður eftir 
að aðlagað var að líkamsþyngd. 
 
Hafa þarf í huga ávinning meðferðar fyrir konuna og hugsanlega áhættu fyrir barnið þegar tekin er 
ákvörðun um hvort nota eigi vedólízúmab hjá konum með barn á brjósti. 
 
Frjósemi 
 
Engar upplýsingar eru fyrirliggjandi um áhrif vedólízúmabs á frjósemi hjá mönnum. Ekkert formlegt 
mat hefur verið framkvæmt á áhrifum á frjósemi karla og kvenna í dýrarannsóknum (sjá kafla 5.3). 
 
4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 
Vedólízúmab hefur lítil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla þar sem fáeinir sjúklingar hafa 
tilkynnt um sundl við notkun þess. 
 
4.8 Aukaverkanir 
 
Samantekt á öryggi lyfsins 
 
Algengustu aukaverkanirnar sem greint hefur verið frá eru sýkingar (svo sem nefkoksbólga, sýking í 
efri öndunarvegi, berkjubólga, inflúensa og skútabólga), höfuðverkur, ógleði, sótthiti, þreyta, hósti, 
liðverkir. 
 
Einnig hefur verið greint frá innrennslistengdum viðbrögðum (með einkennum eins og mæði, 
berkjukrampa, ofsakláða, roða, útbrotum og hækkuðum blóðþrýstingi og auknum hjartslætti) hjá 
sjúklingum í meðferð með vedólízúmabi.  
 
Tafla yfir aukaverkanir 
 
Eftirfarandi aukaverkanir eru byggðar á klínískum rannsóknum og reynslu eftir markaðssetningu og 
þær eru flokkaðar eftir líffærum. Innan líffæraflokka eru aukaverkanir flokkaðar samkvæmt 
eftirfarandi tíðni: mjög algengar (≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000 



8 

til < 1/100), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000) og tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 
fyrirliggjandi gögnum). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst. 
 
Tafla 1. Aukaverkanir    
Flokkun eftir líffærum Tíðni Aukaverkanir 
Sýkingar af völdum sýkla og 
sníkjudýra 

Mjög algengar Nefkoksbólga 
Algengar Berkjubólga 

Maga- og garnabólga 
Sýking í efri öndunarvegi 
Inflúensa 
Skútabólga 
Kokbólga 

Sjaldgæfar Sýking í öndunarvegi 
Hvítsveppasýki í sköpum og 
leggöngum 
Þruska 
Ristill 

Koma örsjaldan fyrir Lungnabólga 
Ónæmiskerfi Koma örsjaldan fyrir Bráðaofnæmisviðbrögð 

Bráðaofnæmislost 
Taugakerfi Mjög algengar Höfuðverkur 

Algengar Náladofi 
Augu Koma örsjaldan fyrir Þokusýn 
Æðar Algengar Háþrýstingur 
Öndunarfæri, brjósthol og 
miðmæti 

Algengar Verkur í munni og koki 
Nefstífla 
Hósti 

Tíðni ekki þekkt Millivefslungnasjúkdómur 
Meltingarfæri Algengar Endaþarmskýli 

Endaþarmssprunga 
Ógleði 
Meltingartruflanir 
Hægðatregða 
Þaninn kviður 
Vindgangur 
Gyllinæð, 
Blæðing frá endaþarmi* 

Húð og undirhúð Algengar Útbrot 
Kláði  
Exem  
Hörundsroði  
Nætursviti  
Þrymlabólur 

Sjaldgæfar Hársekksbólga 
Stoðkerfi og bandvefur Mjög algengar Liðverkir 

Algengar Vöðvakrampar 
Bakverkur  
Vöðvaslappleiki  
Þreyta  
Verkir í útlimum 
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Tafla 1. Aukaverkanir    
Flokkun eftir líffærum Tíðni Aukaverkanir 
Almennar aukaverkanir og 
aukaverkanir á íkomustað 

Algengar Sótthiti 
Innrennslistengd viðbrögð* 
(þróttleysi og óþægindi fyrir 
brjósti) 

Sjaldgæfar Viðbrögð á innrennslisstað 
(þ.m.t. verkur og erting)  
Innrennslistengd viðbrögð 
Hrollur 
Kuldatilfinning 

*Tilkynnt í EARNEST garnapokabólgurannsókn 
 
Lýsing á völdum aukaverkunum 
 
Innrennslistengd viðbrögð 
 
Í GEMINI 1 og 2 samanburðarrannsóknunum (sáraristilbólga og Crohns-sjúkdómur) fundu 4% 
sjúklinga í meðferð með vedólízúmabi í bláæð og 3% sjúklinga sem fengu lyfleysu fyrir aukaverkun 
sem rannsakandi hafði skilgreint sem innrennslistengd viðbrögð (sjá kafla 4.4). Ekkert einstakt 
kjörheiti sem tilkynnt var sem innrennslistengd viðbrögð hafði hærri tíðni en 1%. Meirihluti 
innrennslistengdra viðbragða voru væg eða í meðallagi mikil og < 1% þeirra leiddi til þess að 
þátttakendur hættu í rannsókninni. Yfirleitt gengu innrennslistengdu viðbrögðin til baka án nokkurrar 
íhlutunar eða með lágmarksinngripi í kjölfar innrennslisins. Flest viðbrögðin komu fram innan fyrstu 
2 klst. eftir innrennsli. Af þeim sjúklingum sem fengu innrennslistengd viðbrögð komu fleiri viðbrögð 
fram innan fyrstu 2 klukkustundanna hjá þeim sem fengu vedólízúmab í bláæð samanborið við þá sem 
fengu lyfleysu og innrennslistengd viðbrögð. Yfirleitt voru innrennslistengdu viðbrögðin ekki alvarleg 
og komu fram meðan á innrennslinu stóð eða innan fyrstu klukkustundarinnar eftir að því lauk. 
 
Tilkynnt var um eina alvarlega innrennslistengda aukaverkun hjá sjúklingi með Crohns-sjúkdóm 
meðan á öðru innrennsli stóð (einkennin sem greint var frá voru mæði, berkjukrampi, ofsakláði, roði, 
útbrot og hækkaður blóðþrýstingur og aukinn hjartsláttur). Stjórn náðist á viðbrögðunum með því að 
stöðva innrennslið og gefa andhistamín, og hýdrókortísón í bláæð. Ekki varð vart við aukna tíðni 
innrennslistengdra viðbragða hjá sjúklingum sem fengu vedólízúmab í bláæð í viku 0 og viku 2 og 
lyfleysu þar á eftir, eftir meðferð með vedólízúmabi í bláæð að nýju þegar svörun hafði minnkað. 
 
Í EARNEST samanburðarrannsókninni (garnapokabólga) með vedólízúmabi í bláæð var tilkynnt um 
ofnæmisviðbrögð, þ.m.t. innrennslistengd viðbrögð, hjá 3 af 51 þátttakanda (5,9%) í vedólizúmab-
hópnum og 2 af 51 þátttakanda (3,9%) í lyfleysuhópnum. Einstök kjörheiti voru sár í munni, þroti, 
útvefjabjúgur, óþægindi fyrir brjósti, þróttleysi, bráður nýrnaskaði, teppa í öndunarvegi og andlitsroði. 
Tilkynnt var um öll tilvik sem væg til miðlungi alvarleg, ekkert þeirra var talið alvarlegt og ekkert 
þeirra leiddi til þess að rannsókninni væri hætt. 
 
Sýkingar 
 
Í GEMINI 1 og 2 samanburðarrannsóknunum (sáraristilbólga og Crohns-sjúkdómur) með 
vedólízúmabi í bláæð var hlutfall sýkinga 0,85 á hvert sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu 
vedólízúmab og 0,70 á hvert sjúklingaár hjá þeim sem fengu lyfleysu. Sýkingarnar voru aðallega 
nefkoksbólga, sýking í efri öndunarvegi, skútabólga og þvagfærasýkingar. Flestir sjúklinganna héldu 
áfram að nota vedólízúmab eftir að sýkingin var að baki. 
 
Í samanburðarrannsóknunum GEMINI 1 og 2 með vedólízúmabi í bláæð var hlutfall alvarlegra 
sýkinga 0,07 á hvert sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu vedólízúmab og 0,06 á hvert sjúklingaár 
hjá þeim sem fengu lyfleysu. Engin marktæk aukning varð á alvarlegum sýkingum þegar frá leið. 
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Í EARNEST samanburðarrannsókninni (garnapokabólga) með vedólízúmabi í bláæð sýktist aðeins 1 
af 51 þátttakanda (2,0%) í vedólízúmab-hópnum af alvarlegri maga- og garnabólgu. Einstaklingurinn 
var lagður inn á sjúkrahús til eftirlits, hann jafnaði sig eftir atvikið og lauk rannsókninni. 
 
Tilkynnt hefur verið um alvarlegar sýkingar í opnum samanburðarrannsóknum á vedólízúmabi í bláæð 
(sáraristilbólga og Crohns-sjúkdómur) hjá fullorðnum þ.m.t. berkla, sýklasótt (sumar banvænar), 
salmonellusýklasótt, mengisbólgu af völdum listeríu og ristilbólgu af völdum stórfrumuveiru. 
 
Í klínískum rannsóknum með vedólízúmabi í bláæð (sáraristilbólga og Crohns-sjúkdómur) var tíðni 
sýkinga meiri hjá sjúklingum sem fengu vedólízúmab og voru með líkamsþyngdarstuðulinn 30 kg/m2 

eða hærri heldur en hjá þeim sem voru með líkamsþyngdarstuðul undir 30 kg/m2. 

 

Í klínískum rannsóknum með vedólízúmabi í bláæð (sáraristilbólga og Crohns-sjúkdómur) var greint 
frá lítillega aukinni tíðni alvarlegra sýkinga hjá sjúklingum sem fengu meðferð með vedólízúmabi og 
höfðu áður fengið meðferð með TNFα-hemli, samanborið við sjúklinga sem höfðu ekki áður fengið 
meðferð með TNFα-hemli. 
 
Illkynjun 
 
Á heildina litið benda niðurstöður úr klínísku rannsóknaráætluninni, sem fengist hafa fram til þessa, 
ekki til aukinnar hættu á illkynjun í meðferð með vedólízúmabi. Þó ber að hafa í huga að tilvik 
illkynjunar voru fá og útsetning til lengri tíma takmörkuð. Langtímarannsóknir á öryggi eru enn í 
gangi. 
 
Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 
 
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 
tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 
lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 
lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 
 
4.9 Ofskömmtun 
 
Í klínískum rannsóknum hafa verið gefnir skammtar í bláæð sem eru allt að 10 mg/kg (u.þ.b. 2,5 faldur 
ráðlagður skammtur). Engin skammtatakmarkandi eiturverkun kom fram í klínískum rannsóknum. 
 
 
5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
5.1  Lyfhrif 
 
Flokkun eftir verkun: Ónæmisbælandi lyf, sértæk ónæmisbælandi lyf, ATC-flokkur: L04AA33. 
 
Verkunarháttur 
 
Vedólízúmab er ónæmisbælandi líffræðilegt lyf, sérhæft fyrir þarma. Lyfið er mannaðlagað einstofna 
mótefni sem binst sértækt við α4β7 integrin, sem er helst tjáð á þarmaratvísum T-hjálpareitilfrumum. 
Með því að bindast α4β7 á ákveðnum eitilfrumum hamlar vedólízúmab viðloðun þessara fruma við 
viðloðunarsameind-1 á æðaþelsfrumum (MAdCAM-1) í slímhúð en ekki við viðloðunarsameind-1 á 
æðafrumum (VCAM-1). MAdCAM-1 er aðallega tjáð á þelfrumum þarma og gegnir veigamiklu 
hlutverki í ratvísi T-eitilfruma þegar þær sækja í vefi innan meltingarvegarins. Vedólízúmab binst 
hvorki við α4β1 og αEβ7 integrin, né hamlar virkni þeirra. 
 
Integrin α4β7 er tjáð á afmörkuðum undirhóp minnis-T-hjálpareitilfruma sem sækja helst inn í 
meltingarveginn og valda bólgu sem er einkennandi fyrir sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdóm, en báðir 
sjúkdómarnir eru langvinnt bólguástand í meltingarvegi sem skapast af ónæmi. Vedólízúmab dregur úr 
bólgu í meltingarvegi hjá sjúklingum með sáraristilbólgu, Crohns-sjúkdóm og garnapokabólgu. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Hömlun milliverkunar milli α4β7 og MAdCAM-1 með vedólízúmabi kemur í veg fyrir gegnumfar 
þarmaratvísra minnis-T-hjálpareitilfruma um æðaþelið og inn í starfsvef hjá prímötum, öðrum en 
mönnum og veldur 3-faldri, afturkræfri aukningu á þessum frumum í útæðablóði. Forefni (músa) 
vedólízúmabs dró úr bólgu í meltingarvegi hjá silkiöpum með ristilbólgu, líkan fyrir sáraristilbólgu. 
 
Hjá heilbrigðum þátttakendum, sjúklingum með sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm eykur 
vedólízúmab ekki fjölda daufkyrninga, basafruma, rauðkyrninga, B-hjálpar- og frumudrepandi 
T-eitilfruma, heildarfjölda T-minnis- og hjálpareitilfruma, einkjörnunga eða náttúrulegra drápsfruma í 
útæðablóði og engin hvítfrumnafjölgun kemur fram. 
 
Vedólízúmab hafði ekki áhrif á vöktun ónæmis og bólgu í miðtaugakerfi í sjálfsnæmis heila- og 
mænubólgu (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), líkan fyrir heila- og mænusigg, hjá 
prímötum öðrum en mönnum. Vedólízúmab hafði ekki áhrif á ónæmissvörun við áreiti mótefnavaka í 
leðurhúð og vöðva (sjá kafla 4.4). Hins vegar hamlaði vedólízúmab ónæmissvörun við áreiti 
mótefnavaka í meltingarvegi hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum, mönnum (sjá kafla 4.4). 
 
Ónæmingargeta 
 
Mótefni gegn vedólízúmabi geta myndast við meðferð með vedólízúmabi, flest þeirra eru hlutleysandi. 
Myndun and-vedólízúmab mótefna tengist aukinni úthreinsun vedólízúmabs og lægri tíðni klínísks 
sjúkdómshlés. 
 
Greint hefur verið frá innrennslistengdum viðbrögðum eftir innrennsli vedólízúmabs hjá sjúklingum 
með and-vedólízúmab mótefni. 
 
Lyfhrif 
 
Í klínískum rannsóknum með vedólízúmabi í bláæð við skammta á bilinu 2 til 10 mg/kg hjá 
sjúklingum kom fram > 95% mettun á α4β7 viðtökum á undirhópum eitilfruma í blóðrás sem taka þátt í 
vöktun ónæmis í þörmum. 
 
Vedólízúmab hafði ekki áhrif á flutning CD4+ og CD8+ inn í miðtaugakerfið sem ráða mátti af vöntun 
á breytingu hlutfalla CD4+/CD8+ í heila- og mænuvökva fyrir og eftir gjöf vedólízúmabs hjá 
heilbrigðum sjálfboðaliðum. Þessar upplýsingar samræmast rannsóknum á prímötum öðrum en 
mönnum, þar sem ekki fundust áhrif á ónæmisvöktun miðtaugakerfisins. 
 
Verkun og öryggi 
 
Sáraristilbólga 
 
Sýnt var fram á verkun og öryggi vedólízúmabs í bláæð við meðferð á fullorðnum sjúklingum með 
miðlungs virka til mjög virka sáraristilbólgu (6 til 12 Mayo-stig með ≥ 2 undirstig í holspeglun) í 
slembiraðaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem lagt var mat á endapunkta 
verkunar í viku 6 og viku 52 (GEMINI 1). Hjá þátttakendum í rannsókninni hafði a.m.k. ein 
hefðbundin meðferð brugðist, þ.m.t. meðferðir með barksterum, ónæmistemprandi lyfjum og/eða 
TNFα-hemlinum infliximabi (þ.m.t. hjá þeim sem ekki svöruðu meðferð í fyrstu). Leyfðir voru 
samhliða stöðugir skammtar af amíónsalisýlötum, barksterum og/eða ónæmistemprandi lyfjum til 
inntöku.  
 
Fyrir matið á endapunktum í viku 6 var 374 sjúklingum slembiraðað með tvíblindum hætti (3:2) svo 
þeir fengju annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi eða lyfleysu í viku 0 og viku 2. Aðalendapunktur var 
hlutfall sjúklinga sem sýndu klíníska svörun (skilgreind sem lækkun á heildarstigum Mayo sem nam 
≥3 stigum og ≥30% frá upphafsgildi ásamt lækkun á undirstigum fyrir blæðingar úr endaþarmi sem 
nam ≥1 stigi eða heildarundirstigum fyrir blæðingar úr endaþarmi sem nam ≤ 1 stigi) í viku 6. 
Í töflu 2 má sjá niðurstöður úr mati á aðal- og aukaendapunktum. 
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Tafla 2. Niðurstöður verkunar í viku 6 úr GEMINI 1 

Endapunktur 
Lyfleysa 
n = 149 

Vedólízúmab í bláæð 
n = 225 

Klínísk svörun 26% 47%* 
Klínískt sjúkdómshlé§ 5% 17%† 
Slímhúðargræðsla¶ 25% 41%‡ 
*p < 0,0001 
†p ≤ 0,001 
‡p < 0,05 
§Klínískt sjúkdómshlé: Heildarstig Mayo ≤ 2 stig og ekkert stakt undirstig > 1 stig 
¶Slímhúðargræðsla: Mayo-undirstig í holspeglun ≤ 1 stig 

 
Hagstæð áhrif vedólízúmabs á klíníska svörun, sjúkdómshlé og slímhúðargræðslu kom fram bæði hjá 
sjúklingum sem höfðu ekki fengið TNFα-hemla áður og þegar fyrri meðferð með TNFα-hemli hafði 
brugðist. 
 
Í GEMINI 1 fengu tveir hópar sjúklinga vedólízúmab í viku 0 og viku 2: Sjúklingum í hópi 1 var 
slembiraðað svo þeir fengju annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi eða lyfleysu með tvíblindum hætti og 
sjúklingar í hópi 2 fengu 300 mg af vedólízúmabi með opnum hætti. Til að meta verkun í viku 52 var 
373 sjúklingum úr hópi 1 og 2, sem voru í meðferð með vedólízúmabi og höfðu sýnt klíníska svörun í 
viku 6, slembiraðað með tvíblindum hætti (1:1:1) á eina af eftirfarandi skammtaáætlunum sem hófst í 
viku 6: 300 mg af vedólízúmabi á 8 vikna fresti, 300 mg af vedólízúmabi á 4 vikna fresti eða lyfleysu 
á 4 vikna fresti. Frá viku 6 var gerð krafa um að sjúklingar sem höfðu náð klínískri svörun og fengu 
barkstera byrjuðu á skammtaáætlun sem miðaði að því að minnka barksteraskammta. 
Aðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga sem fékk klínískt sjúkdómshlé í viku 52. Í töflu 3 má sjá 
niðurstöður úr mati á aðal- og aukaendapunktum. 
 
Tafla 3. Niðurstöður verkunar í viku 52 úr GEMINI 1 

Endapunktur 
Lyfleysa 
n = 126* 

Vedólízúmab 
í bláæð 

á 8 vikna fresti 
n = 122 

Vedólízúmab 
í bláæð 

á 4 vikna fresti 
n = 125 

Klínískt sjúkdómshlé 16% 42%† 45%† 
Varanleg klínísk svörun¶ 24% 57%† 52%† 
Slímhúðargræðsla 20% 52%† 56%† 
Varanlegt klínískt sjúkdómshlé# 9% 20%§ 24%‡ 
Klínískt sjúkdómshlé án barkstera♠ 14% 31%§ 45%† 
*Lyfleysuhópurinn tekur til þeirra þátttakenda sem fengu vedólízúmab í viku 0 og viku 2 og var 

slembiraðað svo þeir fengju lyfleysu frá viku 6 til viku 52, að báðum vikum meðtöldum. 
†p < 0,0001 
‡p < 0,001 
§p < 0,05 
¶Varanleg klínísk svörun: Klínísk svörun í viku 6 og 52 
#Varanlegt klínískt sjúkdómshlé: Klínískt sjúkdómshlé í viku 6 og 52 
♠Klínískt sjúkdómshlé án barkstera: Sjúklingar sem notuðu barkstera til inntöku við upphafsgildi höfðu hætt 

notkun barkstera frá viku 6 og voru í klínísku sjúkdómshléi í viku 52. Fjöldi sjúklinga var n = 72 fyrir 
lyfleysu, n = 70 fyrir vedólízúmab á 8 vikna fresti og n = 73 fyrir vedólízúmab á 4 vikna fresti 

 
Könnunargreiningar sýna frekari upplýsingar um lykilundirhópana sem rannsakaðir voru. Um það bil 
þriðjungur sjúklinganna hafði áður verið í meðferð með TNFα-hemli sem brást. Á meðal þessara 
sjúklinga voru 37% sem fengu vedólízúmab á 8 vikna fresti, 35% sem fengu vedólízúmab á 4 vikna 
fresti og 5% sem fengu lyfleysu, sem náðu klínísku sjúkdómshléi í viku 52. Framfarir í varanlegri 
klínískri svörun (47%, 43%, 16%), slímhúðargræðslu (42%, 48%, 8%), varanlegu klínísku 
sjúkdómshléi (21%, 13%, 3%) og klínísku sjúkdómshléi án barkstera (23%, 32%, 4%) komu fram hjá 
þeim sem höfðu áður fengið meðferð með TNFα-hemli sem brást og var í meðferð með vedólízúmabi 
á 8 vikna fresti, 4 vikna fresti eða með lyfleysu, í þessari röð. 
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Sjúklingar sem ekki sýndu svörun í viku 6 héldu áfram í rannsókninni og fengu vedólízúmab á 4 vikna 
fresti. Klínísk svörun, þar sem notast var við Mayo-stig að hluta til, náðist í viku 10 og viku 14 hjá 
hærra hlutfalli sjúklinganna sem fékk vedólízúmab (annars vegar 32% og 39% hins vegar) samanborið 
við sjúklingana sem fengu lyfleysu (annars vegar 15% og 21% hins vegar). 
 
Sjúklingar sem hættu að sýna svörun við vedólízúmabi í meðferð á 8 vikna fresti fengu að taka þátt í 
opinni framhaldsrannsókn þar sem þeir fengu vedólízúmab á 4 vikna fresti. Hjá 25% þessara sjúklinga 
náðist klínískt sjúkdómshlé í viku 28 og viku 52. 
 
Sjúklingar sem náðu klínískri svörun eftir að hafa fengið vedólízúmab í viku 0 og viku 2 og var svo 
slembiraðað á lyfleysu (í 6 til 52 vikur) og hættu að sýna svörun, fengu að taka þátt í opnu 
framhaldsrannsókninni og fá vedólízúmab á 4 vikna fresti. Hjá 45% þessara sjúklinga náðist klínískt 
sjúkdómshlé eftir 28 vikur og 36% sjúklinga eftir 52 vikur. 
 
Í þessari opnu framhaldsrannsókn var sýnt fram á ávinninginn af meðferð með vedólízúmabi, eins og 
hann er metinn eftir Mayo-stigi að hluta til, klínísku sjúkdómshléi og klínískri svörun í allt að 
196 vikur. 
 
Heilsutengd lífsgæði voru metin eftir spurningalistanum um bólgusjúkdóma í þörmum (Inflammatory 
Bowel Disease Questionnaire, IBDQ), sem er sértækt mælitæki fyrir sjúkdóminn og SF-36 og EQ-5D, 
sem eru almennar mælingar. Könnunargreiningar sýna að klínískt mikilvægar framfarir komu fram hjá 
hópunum sem fengu vedólízúmab og að þær voru marktækt meiri en hjá lyfleysuhópnum í viku 6 og 
viku 52 samkvæmt EQ-5D og EQ-5D VAS-stigum, öllum undirkvörðum IBDQ (einkenni frá þörmum, 
altæk virkni, tilfinningaleg og félagsleg virkni) og öllum undirkvörðum SF-36, þ.m.t. samanlögðum 
niðurstöðum fyrir líkamlega og andlega þætti.  
 
Crohns-sjúkdómur 
 
Verkun og öryggi vedólízúmabs í bláæð til meðferðar á fullorðnum sjúklingum með miðlungs virkan 
til mjög virkan Crohns-sjúkdóm (220 til 450 stig á virknistuðli Crohns-sjúkdóms [CDAI]) voru metin í 
tveimur rannsóknum (GEMINI 2 og 3). Hjá þátttakendum í rannsókninni hefur a.m.k. ein hefðbundin 
meðferð brugðist, þ.m.t. meðferðir með barksterum, ónæmistemprandi lyfjum og/eða TNFα-hemlum 
(þ.m.t. hjá þeim sem ekki svöruðu meðferð í fyrstu). Samhliða stöðugir skammtar af barksterum, 
ónæmistemprandi lyfjum og sýklalyfjum til inntöku voru leyfðir. 
 
Rannsóknin GEMINI 2 var slembiröðuð, tvíblind samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem lagt var 
mat á endapunkta verkunar í viku 6 og viku 52. Sjúklingum (n = 368) var raðað með tvíblindum hætti 
(3:2) svo þeir fengju annaðhvort 2 skammta af vedólízúmabi 300 mg eða lyfleysu í viku 0 og viku 2. 
Aðalendapunktarnir tveir voru hlutfall sjúklinga í klínísku sjúkdómshléi (skilgreint sem 
CDAI-stig ≤ 150 stig) í viku 6 og hlutfall sjúklinga með aukna klíníska svörun (skilgreind 
sem ≥ 100 stiga lækkun á CDAI-stigum frá upphafsgildi) í viku 6 (sjá töflu 4).  
 
GEMINI 2 innihélt 2 sjúklingahópa sem fengu vedólízúmab í viku 0 og 2: Sjúklingum í hópi 1 var 
slembiraðað svo þeir fengju annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi eða lyfleysu með tvíblindum hætti og 
sjúklingar í hópi 2 fengu 300 mg af vedólízúmabi með opnum hætti. Í því skyni að meta verkun í 
viku 52 var 461 sjúklingum úr hópum 1 og 2, sem voru í meðferð með vedólízúmabi og höfðu sýnt 
klíníska svörun (skilgreind sem ≥ 70 stiga lækkun á CDAI-stigum frá upphafsgildi) í viku 6, 
slembiraðað með tvíblindum hætti (1:1:1) á eina af eftirfarandi skammtaáætlunum sem hófst í viku 6: 
300 mg af vedólízúmabi á 8 vikna fresti, 300 mg af vedólízúmabi á 4 vikna fresti eða lyfleysu á 
4 vikna fresti. Þess var krafist að sjúklingar sem sýndu klíníska svörun í viku 6 byrjuðu á því að 
minnka barksteraskammta. Aðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga sem fékk klínískt sjúkdómshlé í 
viku 52 (sjá töflu 5). 
 
Rannsóknin GEMINI 3 var önnur slembiröðuð, tvíblind samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem 
lagt var mat á verkun í viku 6 og viku 10 í undirhópi þeirra sjúklinga sem höfðu verið í a.m.k. einni 
hefðbundinni meðferð sem brást og svöruðu ekki meðferð með TNFα-hemli (þ.m.t. þeir sem svöruðu 
ekki meðferð í fyrstu) ásamt mati á heildarþýðinu, sem tók einnig til sjúklinga sem höfðu verið í að 
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minnsta kosti einni hefðbundinni meðferð sem brást og höfðu ekki fengið meðferð með TNFα-hemli 
áður. Sjúklingum (n = 416), þar með talið u.þ.b. 75% sjúklinga í meðferð með TNFα-hemli sem brást, 
var slembiraðað með tvíblindum hætti (1:1) svo þeir fengju annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi eða 
lyfleysu í viku 0, 2 og 6. Aðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga sem fékk klínískt sjúkdómshlé í 
viku 6 í undirhópnum sem fékk meðferð með TNFα-hemli sem brást. Eins og fram kemur í töflu 4 
sýna könnunargreiningar að þýðingarmiklar klínískar niðurstöður komu fram, þrátt fyrir að 
aðalendapunkti hafi ekki verið náð.  
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Tafla 4. Niðurstöður verkunar í viku 6 og viku 10 fyrir GEMINI 2 og 3 rannsóknirnar 
Rannsókn 
Endapunktur  Lyfleysa Vedólízúmab 
Rannsókn GEMINI 2   

Klínískt sjúkdómshlé, vika 6   
Samtals 7% (n = 148) 15%* (n = 220) 

Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem brást 4% (n = 70) 11% (n = 105) 
Ekki áður meðferð með TNFα-hemli/hemlum 9% (n = 76) 17% (n = 109) 

Aukin klínísk svörun, vika 6   

Samtals 26% (n = 148) 31%† (n = 220) 

Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem brást 23% (n = 70) 24% (n = 105) 
Ekki áður meðferð með TNFα-hemli/hemlum 30% (n = 76) 42% (n = 109) 

Breyting á CRP í sermi frá upphafsgildi til viku 6, 
miðgildi (µg/ml) 

  

Samtals‡ -0,5 (n = 147) -0,9 (n = 220) 

Rannsókn GEMINI 3   
Klínískt sjúkdómshlé, vika 6   

Samtals‡ 12% (n = 207) 19% (n = 209) 
Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem brást¶ 12% (n = 157) 15%§ (n = 158) 
Ekki áður meðferð með TNFα-hemli/hemlum 12% (n = 50) 31% (n = 51) 

Klínískt sjúkdómshlé, vika 10   
Samtals 13% (n = 207) 29% (n = 209) 
Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem brást¶,‡ 12% (n = 157) 27% (n = 158) 
Ekki áður meðferð með TNFα-hemli/hemlum 16% (n = 50) 35% (n = 51) 

Viðvarandi klínískt sjúkdómshlé#,¶   
Samtals 8% (n = 207) 15% (n = 209) 
Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem brást¶,‡ 8% (n = 157) 12% (n = 158) 
Ekki áður meðferð með TNFα-hemli/hemlum 8% (n = 50) 26% (n = 51) 

Aukin klínísk svörun, vika 6   

Samtals^ 23% (n = 207) 39% (n = 209) 
Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem brást‡ 22% (n = 157) 39% (n = 158) 
Ekki áður meðferð með TNFα-hemli/hemlum^ 24% (n = 50) 39% (n = 51) 

*p < 0,05 
†ekki tölfræðilega marktækt 
‡líta skal á aukaendapunktinn sem könnun samkvæmt fyrirfram skilgreindri tölfræðiprófunaraðferð 
§ekki tölfræðilega marktækt, þar af leiðandi voru aðrir endapunktar ekki tölfræðilega prófaðir 
¶n = 157 fyrir lyfleysu og n = 158 fyrir vedólízúmab 
#Viðvarandi klínískt sjúkdómshlé: klínískt sjúkdómshlé í viku 6 og 10 
^Könnunarendapunktur 
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Tafla 5. Niðurstöður verkunar í viku 52 fyrir GEMINI 2 

 
Lyfleysa 
n = 153* 

Vedólízúmab í bláæð 
á 8 vikna fresti 

n = 154 

Vedólízúmab 
í bláæð 

á 4 vikna fresti 
n = 154 

Klínískt sjúkdómshlé 22% 39%† 36%‡ 
Aukin klínísk svörun 30% 44%‡ 45%‡ 
Klínískt sjúkdómshlé án barkstera§ 16% 32%‡ 29%‡ 
Varanlegt klínískt sjúkdómshlé¶ 14% 21% 16% 
*Lyfleysuhópurinn tekur til þeirra þátttakenda sem fengu vedólízúmab í viku 0 og viku 2 og var slembiraðað 
svo þeir fengju lyfleysu frá viku 6 til viku 52, að báðum meðtöldum. 

†p < 0,001 
‡p < 0,05 
§Klínískt sjúkdómshlé án barkstera: Sjúklingar sem notuðu barkstera til inntöku við upphafsgildi, höfðu hætt 
notkun barkstera frá viku 6 og voru í klínísku sjúkdómshléi í viku 52. Fjöldi sjúklinga var n = 82 fyrir 
lyfleysu, n = 82 fyrir vedólízúmab á 8 vikna fresti og n = 80 fyrir vedólízúmab á 4 vikna fresti  

¶Varanlegt klínískt sjúkdómshlé: Klínískt sjúkdómshlé í ≥ 80% rannsóknarheimsókna þ.m.t. í lokaheimsókn 
(vika 52) 

 
Í könnunargreiningum voru skoðuð áhrif samhliða notkunar barkstera og ónæmistemprandi lyfja á 
innleiðingu sjúkdómshlés með vedólízúmabi. Samsett meðferð, og þá helst með samhliða barksterum, 
virtist gagnast betur til að innleiða sjúkdómshlé í Crohns-sjúkdómi en vedólízúmab eitt sér eða 
samhliða ónæmistemprandi lyfjum, sem sýndu minni mismun frá lyfleysu í tíðni sjúkdómshlés. Tíðni 
klínísks sjúkdómshlés í GEMINI 2 í viku 6 var 10% (mismunur frá lyfleysu 2%, 95% öryggisbil: -6, 
10) þegar lyfið var gefið án barkstera samanborið við 20% (mismunur frá lyfleysu 14%, 
95% öryggisbil: -1, 29) þegar lyfið var gefið samhliða barsterum. Í GEMINI 3 var tíðni klínísks 
sjúkdómshlés 18% í viku 6 (mismunur frá lyfleysu 3%, 95% öryggisbil: -7, 13) og 22% í viku 10 
(mismunur frá lyfleysu 8%, 95% öryggisbil -3, 19) þegar lyfið var gefið án barkstera samanborið við 
20% í viku 6 (mismunur frá lyfleysu 11%, 95% öryggisbil: 2, 20) og 35% í viku 10 (mismunur frá 
lyfleysu 23%, 95% öryggisbil: 12, 33) þegar lyfið var gefið samhliða barksterum. Þessara áhrifa varð 
vart óháð því hvort ónæmistemprandi lyf voru einnig gefin samhliða. 
 
Könnunargreiningar leggja til frekari upplýsingar um lykilundirhópana sem rannsakaðir voru. Í 
rannsókninni GEMINI 2 hafði um það bil helmingur sjúklinganna verið áður í meðferð með 
TNFα-hemli sem brást. Á meðal þessara sjúklinga voru 28% sem fengu vedólízúmab á 8 vikna fresti, 
27% sem fengu vedólízúmab á 4 vikna fresti og 13% sem fengu lyfleysu, sem náðu klínísku 
sjúkdómshléi í viku 52. Aukin klínísk svörun náðist í þessum hópum hjá 29% (vedólízúmab á 8 vikna 
fresti), 38% (vedólízúmab á 4 vikna fresti), 21% (lyfleysa) og klínískt sjúkdómshlé án barkstera náðist 
hjá 24% (vedólízúmab á 8 vikna fresti), 16% (vedólízúmab á 4 vikna fresti) og 0% (lyfleysa).  
 
Sjúklingum sem ekki tókst að sýna svörun í viku 6 í GEMINI 2 var haldið áfram í rannsókninni og 
fengu vedólízúmab á 4 vikna fresti. Aukin klínísk svörun kom fram í viku 10 og viku 14 hjá hærra 
hlutfalli sjúklinganna sem fékk vedólízúmab, annars vegar 16% og 22% hins vegar, samanborið við 
sjúklingana sem fengu lyfleysu, annars vegar 7% og 12% hins vegar. Á þessum tímapunktum kom 
enginn klínískt mikilvægur munur milli meðferðarhópanna fram að því er varðar klínískt sjúkdómshlé. 
Greiningar á klínísku sjúkdómshléi í viku 52 hjá sjúklingum sem höfðu ekki svarað meðferð í viku 6 
en sýndu svörun í viku 10 eða 14 benda til þess að sjúklingar með Crohns-sjúkdóm sem ekki sýna 
svörun kunni að hafa ávinning af vedólízúmabskammti í viku 10. 
 
Sjúklingar sem hættu að sýna svörun við vedólízúmabi í meðferð á 8 vikna fresti í GEMINI 2 fengu að 
taka þátt í opinni framhaldsrannsókn þar sem þeir fengu vedólízúmab á 4 vikna fresti. Hjá 23% 
þessara sjúklinga náðist klínískt sjúkdómshlé í viku 28 og 32% sjúklinga í viku 52. 
 
Sjúklingar sem náðu klínískri svörun eftir að hafa fengið vedólízúmab í viku 0 og 2 og var svo 
slembiraðað á lyfleysu (í 6 til 52 vikur) og hættu að sýna svörun, fengu að taka þátt í opnu 
framhaldsrannsókninni og fá vedólízúmab á 4 vikna fresti. Hjá 46% þessara sjúklinga náðist klínískt 
sjúkdómshlé eftir 28 vikur og 41% sjúklinga eftir 52 vikur. 
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Í þessari opnu framhaldsrannsókn kom fram klínískt sjúkdómshlé og klínísk svörun hjá sjúklingum í 
allt að 196 vikur. 
 
Könnunargreiningar sýndu að klínískt mikilvægar framfarir komu fram hjá hópunum sem fengu 
vedólízúmab á 4 vikna og 8 vikna fresti í GEMINI 2 og að þær voru marktækt meiri en hjá 
lyfleysuhópnum frá upphafsgildi til viku 52 samkvæmt EQ-5D og EQ-5D VAS-stigum, heildarstigum 
IBDQ og undirkvörðum IBDQ fyrir einkenni frá þörmum og altæka virkni. 
 
Garnapokabólga 
 
Sýnt var fram á verkun og öryggi vedólízúmabs í bláæð til meðferðar á fullorðnum sjúklingum með 
langvinna garnapokabólgu í slembiraðaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem 
verkun var metin í viku 14 og viku 34 (EARNEST). Sjúklingar sem skráðir voru í rannsóknina höfðu 
gengist undir brottnám á ristli og endaþarmi með tengingu innri garnapoka við endaþarmsop (IPAA) 
vegna sáraristilbólgu að minnsta kosti einu ári fyrir slembiröðun og höfðu fengið langvinna 
garnapokabólgu (tilgreind sem sýklalyfjaháð (endurtekin) eða svara ekki sýklalyfjameðferð), með skor 
fyrir sjúkdómsvirkni garnapokabólgu (modified Pouchitis Disease Activity Index (mPDAI)) ≥ 5 og 
undirskor fyrir holsjárskoðun ≥ 2 í upphafi. Allir sjúklingar fengu samhliða sýklalyfjameðferð með 
500 mg af ciprofloxacini tvisvar á sólarhring frá upphafi meðferðar og út viku 4. Sjúklingar fengu 
frekari sýklalyfjameðferðir eftir þörfum meðan á rannsókninni stóð, m.a. vegna garnapokabólgukasta. 
 
Sjúklingum (n = 102) var slembiraðað (1:1) til að fá annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi í bláæð eða 
lyfleysu í bláæð í viku 0, 2 og 6 og svo á 8 vikna fresti eftir það, fram í viku 30. Aðalendapunkturinn 
var klínískt sjúkdómshlé (skilgreint sem mPDAI skor < 5 og lækkun á mPDAI heildarskori um 
≥ 2 stig frá upphafsgildi) í viku 14. Í töflu 6 má sjá niðurstöður úr mati á aðal- og aukaendapunktum í 
viku 14 og í töflu 7 má sjá niðurstöður úr mati á aukaendapunktum í viku 34. 
 
Tafla 6. Niðurstöður verkunar í viku 14 fyrir EARNEST 

Endapunktur 
Lyfleysa 
n = 51 

Vedólízúmab í bláæð 
n = 51 

Munur á milli vedólízúmabs 
og lyfleysu (95% öryggisbil) 

[prósentustig] 
Klínískt sjúkdómshlé* 9,8% 31,4%† 21,6 (4,9; 37,5) 
PDAI sjúkdómshlé‡  9,8% 35,3% 25,5 (8,0; 41,4) 
Klínísk svörun§ 33,3% 62,7% 29,4 (8,0; 47,6) 
*Klínískt sjúkdómshlé er skilgreint sem mPDAI skor < 5 og lækkun á mPDAI heildarskori um ≥ 2 stig frá 
upphafsgildi 
†p < 0,05 
‡PDAI sjúkdómshlé er skilgreint sem PDAI skor < 7 og lækkun á PDAI skori um ≥ 3 stig frá upphafsgildi 
§Klínísk svörun er skilgreind sem lækkun á mPDAI skori um ≥ 2 stig frá upphafsgildi 

 
Tafla 7. Niðurstöður verkunar í viku 34 fyrir EARNEST 

Endapunktur 
Lyfleysa 
n = 51 

Vedólízúmab í bláæð 
n = 51 

Munur á milli vedólízúmabs og 
lyfleysu (95% öryggisbil) 

[prósentustig] 
Klínískt sjúkdómshlé* 17,6% 35,3% 17,6 (0,3; 35,1) 
PDAI sjúkdómshlé ‡ 17,6% 37,3% 19,6 (1,9; 37,0) 
Klínísk svörun§ 29,4% 51,0% 21,6 (1,9; 39,8) 
*Klínískt sjúkdómshlé er skilgreint sem mPDAI skor < 5 og lækkun á mPDAI heildarskori um ≥ 2 stig frá 
upphafsgildi 
‡PDAI sjúkdómshlé er skilgreint sem PDAI skor < 7 og lækkun á PDAI skori um ≥ 3 stig frá upphafsgildi 
§Klínísk svörun er skilgreind sem lækkun á mPDAI skori um ≥ 2 stig frá upphafsgildi 
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Um það bil tveir þriðju hlutar sjúklinga höfðu áður fengið meðferð (við sáraristilbólgu eða 
garnapokabólgu) með TNFα hemli (33 í hópnum sem fékk vedólízúmab og 31 í hópnum sem fékk 
lyfleysu). Af þessum sjúklingum náðu 33,3% í vedólízúmab-hópnum klínísku sjúkdómshléi í viku 14 
samanborið við 9,7% í lyfleysuhópnum. 
 
Börn 
 
Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á 
vedólízúmabi hjá einum eða fleiri undirhópum barna við sáraristilbólgu, Crohns-sjúkdómi og 
garnapokabólgu (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum). 
 
5.2 Lyfjahvörf 
 
Lyfjahvörf vedólízúmabs í stökum og endurteknum skömmtum hafa verið rannsökuð hjá heilbrigðum 
þátttakendum og sjúklingum með miðlungs virka til mjög virka sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm. 
Lyfjahvörf vedólízúmabs hafa ekki verið rannsökuð hjá sjúklingum með garnapokabólgu en gert er 
ráð fyrir að þau séu svipuð og hjá sjúklingum með miðlungs virka til mjög virka sáraristilbólgu eða 
Crohns-sjúkdóm. 
 
Hjá sjúklingum sem fengu 300 mg af vedólízúmabi sem 30 mínútna innrennsli í bláæð í viku 0 og 2, 
var meðallágþéttni í sermi 27,9 míkróg/ml (SD ± 15,51) fyrir sáraristilbólgu og 26,8 míkróg/ml 
(SD ± 17,45) fyrir Crohns-sjúkdóm, í viku 6. Í rannsóknum með vedólízúmabi í bláæð fengu 
sjúklingar, frá og með viku 6, 300 mg af vedólízúmabi í bláæð á 8 eða 4 vikna fresti. Hjá sjúklingum 
með sáraristilbólgu var meðallágþéttni við jafnvægi annars vegar 11,2 míkróg/ml (SD ± 7,24) og hins 
vegar 38,3 míkróg/ml (SD ± 24,43). Hjá sjúklingum með Crohns-sjúkdóm var meðallágþéttni við 
jafnvægi annars vegar 13,0 míkróg/ml (SD ± 9,08) og hins vegar 34,8 míkróg/ml (SD ± 22,55). 
 
Dreifing 
 
Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum benda til þess að dreifingarrúmmál vedólízúmabs sé u.þ.b. 5 lítrar. 
Prótínbinding vedólízúmabs í plasma hefur ekki verið metin. Vedólízúmab er einstofna mótefni og 
ekki er búist við að það bindist við plasmaprótín. 
 
Vedólízúmab fer ekki yfir blóð-heila þröskuldinn eftir inngjöf í bláæð. Vedólízúmab 450 mg sem 
gefið var í bláæð greindist ekki í heila- og mænuvökva heilbrigðra þátttakenda. 
 
Brotthvarf 
 
Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum sem byggðar eru á gögnum eftir gjöf í bláæð og gjöf undir húð benda 
til þess að úthreinsun vedólízúmabs sé u.þ.b. 0,162 l/sólahring (með línulegum brotthvarfsferli) og 
helmingunartíminn í sermi sé 26 dagar. Nákvæm brotthvarfsleið vedólízúmabs er ekki þekkt. 
Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum benda til þess að þó svo að lág gildi albúmíns, hærri líkamsþyngd og 
fyrri meðferð með and-TNF lyfjum geti aukið úthreinsun vedólízúmabs, teljist umfang þessara áhrifa 
ekki hafa klíníska þýðingu. 
 
Línulegt samband 
 
Vedólízúmab sýndi línuleg lyfjahvörf við þéttni í sermi sem var meiri en 1 míkróg/ml. 
 
Sérstakir hópar 
 
Aldur hefur ekki áhrif á úthreinsun vedólízúmabs hjá sjúklingum með sáraristilbólgu og 
Crohns-sjúkdóm á grundvelli þýðisgreininga á lyfjahvörfum. Ekki er búist við að aldur hafi áhrif á 
úthreinsun vedólízúmabs hjá sjúklingum með garnapokabólgu. Engar formlegar rannsóknir hafa verið 
gerðar til að athuga áhrif skertrar nýrna- eða lifrarstarfsemi á lyfjahvörf vedólízúmabs. 
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5.3 Forklínískar upplýsingar 
 
Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 
rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, eiturverkunum á 
erfðaefni, krabbameinsvaldandi áhrifum og eiturverkunum á æxlun og þroska.  
 
Langtímadýrarannsóknir með vedólízúmabi til að meta krabbameinsvaldandi áhrif þess hafa ekki farið 
fram því líkön sem sýna lyfjafræðilega svörun við einstofna mótefnum eru ekki til. Í tegundum sem 
sýna lyfjafræðilega svörun (cynomolgus-apar) komu engar vísbendingar fram um frumuofvöxt eða 
altæka ónæmistemprun sem hugsanlega gæti tengst æxlismyndun í 13 og 26 vikna 
eiturefnafræðirannsóknum. Ennfremur sáust engin áhrif af vedólízúmabi á tíðni frumufjölgunar eða 
frumueiturhrif á æxlisfrumulínu manna sem tjáir α4β7-integrin in vitro. 
 
Engar sérstakar frjósemisrannsóknir hjá dýrum hafa verið gerðar með vedólízúmabi. Ekki er hægt að 
draga afgerandi ályktanir um áhrif á æxlunarfæri karldýra úr rannsókn á eiturverkunum eftir 
endurtekna skammta hjá cynomolgus-öpum. Með hliðsjón af skorti á bindingu vedólízúmabs við 
karlkyns æxlunarvefi hjá öpum og mönnum og þeirri óskertu frjósemi karldýra sem kom fram hjá 
integrin genskertum (knockout) β7 músum, er ekki búist við að vedólízúmab hafi áhrif á frjósemi 
karldýra. 
 
Gjöf vedólízúmabs hjá þunguðum cynomolgus-öpum yfir drjúgan hluta meðgöngunnar benti ekki til 
vanskapandi áhrifa eða áhrif á þroska fyrir eða eftir fæðingu hjá ungviði upp að 6 mánaða aldri. Lág 
gildi (< 300míkróg/l) vedólízúmabs greindust á degi 28 eftir fæðingu í mjólk hjá 3 af 
11 cynomolgus-öpum sem fengu 100 mg/kg af vedólízúmabi á 2 vikna fresti en ekki hjá dýrum sem 
fengu 10 mg/kg. 
 
 
6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
6.1 Hjálparefni 
 
L-histidín 
L-histidín einhýdróklóríð 
L-arginín hýdróklóríð 
Súkrósi 
Pólýsorbat 80. 
 
6.2 Ósamrýmanleiki 
 
Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið 
gerðar. 
 
6.3 Geymsluþol 
 
3 ár. 
 
Sýnt hefur verið fram á geymsluþol blönduðu lausnarinnar í hettuglasinu í 8 klukkustundir við 
2°C-8°C. 
Sýnt hefur verið fram á geymsluþol þynntu lausnarinnar í 9 mg/ml natríumklóríðlausn (0,9%) fyrir 
stungulyf í innrennslispoka í 12 klukkustundir við 20°C-25°C eða 24 klukkustundir við 2°C-8°C. 
 
Samanlagt geymsluþol vedólízúmabs í hettuglasinu og í innrennslispokanum með 9 mg/ml 
natríumklóríðlausn (0,9%) fyrir stungulyf er 12 klukkustundir við 20°C-25°C eða 24 klukkustundir við 
2°C-8°C. Á 24 klukkustunda tímabili má geyma blandaða lausn í hettuglasi í allt að 8 klukkustundir 
við 2°C‑8°C, og þynnta lausn í innrennslispoka í allt að 12 klukkustundir við 20°C‑25°C. Geyma 
verður innrennslispokann í kæli (2°C‑8°C) það sem eftir lifir af þessu 24 klukkustunda tímabili. 
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Ekki má frysta blönduðu lausnina í hettuglasinu eða þynntu lausnina í innrennslispokanum. 
 Geymsluskilyrði 

Í kæli (2°C-8°C) 20°C-25°C 
Blönduð lausn í hettuglasi 8 klukkustundir Má ekki geyma1 

Þynnt lausn í 9 mg/ml natríumklóríðlausn 
(0,9%) fyrir stungulyf 

24 klukkustundir2,3 12 klukkustundir2 

 

1 Gert er ráð fyrir allt að 30 mínútum vegna blöndunar 
2 Þessi tími gerir ráð fyrir að blandaða lausnin sé strax þynnt í 9 mg/ml natríumklóríðlausninni (0,9%) fyrir 
stungulyf og aðeins geymd í innrennslispokanum. Draga skal allan þann tíma sem blandaða lausnin var geymd í 
hettuglasinu frá tímanum sem leyfilegt er að geyma lausnina í innrennslispokanum. 
3 Af þessum tíma geta verið allt að 12 klukkustundir við 20°C-25°C. 
 
6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 
Geymið í kæli (2°C-8°C). Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 
Geymsluskilyrði eftir blöndun lyfsins og þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3. 
 
6.5 Gerð íláts og innihald 
 
Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn í hettuglasi úr gleri af gerð 1 (20 ml) með gúmmítappa og 
álinnsigli sem varið er með plasthettu. 
 
Hver pakkning inniheldur 1 hettuglas. 
 
6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 
 
Leiðbeiningar um blöndun og innrennsli 
 
1. Vinnið með smitgát þegar Entyvio-lausnin er útbúin til innrennslis í bláæð. 
2. Fjarlægið smellulokið af hettuglasinu og þurrkið stútinn með sprittþurrku. Blandið 

vedólízúmab með 4,8 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf við stofuhita (20°C-25°C), notið sprautu 
með nál af stærð 21-25. 

3. Stingið sprautunálinni í hettuglasið gegnum miðju tappans og beinið vökvanum meðfram 
hliðum þess til að forðast froðumyndun. 

4. Snúið hettuglasinu varlega í minnst 15 sekúndur. Hvorki má hrista hettuglasið né hvolfa því. 
5. Látið hettuglasið standa í allt að 20 mínútur við stofuhita (20°C-25°C) til að efnið blandist og 

öll froða hverfi. Á þeim tíma má snúa hettuglasinu og skoða hvernig leysnin er. Hafi fullri 
upplausn ekki verið náð eftir 20 mínútur skal láta lyfið leysast í 10 mínútur í viðbót. 

6. Skoða skal blandaða lausnina vel með tilliti til agna og litabreytinga áður en lyfið er þynnt. 
Lausnin á að vera tær eða ópallýsandi, litlaus til ljósgul og laus við sýnilegar agnir. Ekki skal 
gefa blandaða lausn ef hún er með röngum lit eða inniheldur agnir. 

7. Þegar stofninn er uppleystur skal snúa hettuglasinu varlega á hvolf þrisvar sinnum. 
8. Dragið strax út 5 ml (300 mg) af blönduðu Entyvio með sprautu með nál af stærð 21-25. 
9. Bætið 5 ml (300 mg) af blandaðri Entyvio-lausn við 250 ml af sæfðri 9 mg/ml 

natríumklóríðlausn (0,9%) fyrir stungulyf og blandið varlega saman við lausnina í 
innrennslispokanum (það þarf ekki að vera búið að draga út þessa 5 ml af 9 mg/ml 
natríumklóríðlausn (0,9%) fyrir stungulyf úr innrennslispokanum áður en Entyvio er bætt við). 
Ekki má bæta öðrum lyfjum við tilbúna innrennslislausn eða við innrennslissett fyrir gjöf í 
bláæð. Gefið innrennslislausnina á 30 mínútum (sjá kafla 4.2). 

 
Eftir blöndun á að gefa innrennslislausnina svo fljótt sem auðið er. 
 
Geymið ekki leifar af blönduðu lausninni eða innrennslislausninni til að nota síðar. 

 
Hvert hettuglas er einnota.  
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Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 
 
 
7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
8. MARKAÐSLEYFISNÚMER  
 
EU/1/14/923/001 
 
 
9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 
 
Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 22. maí 2014. 
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 12. desember 2018 
 
 
10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
 
Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is. 

http://www.ema.europa.eu/


22 

1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
 
 
2. INNIHALDSLÝSING 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
 
Hver áfyllt sprauta inniheldur 108 mg af vedólízúmabi í 0,68 ml. 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
 
Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 108 mg af vedólízúmabi í 0,68 ml. 
 
Vedólízúmab er mannaðlagað IgG1 einstofna mótefni sem er framleitt í eggjastokkafrumum kínverskra 
hamstra (CHO) með raðbrigða DNA-tækni. 
 
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 
 
 
3. LYFJAFORM 
 
Stungulyf, lausn (stungulyf). 
 
Litlaus til gulleit lausn. 
 
 
4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 
4.1 Ábendingar 
 
Sáraristilbólga 
 
Entyvio er ætlað til meðferðar á fullorðnum sjúklingum með miðlungs virka til mjög virka 
sáraristilbólgu sem ýmist hafa sýnt ófullnægjandi svörun við hefðbundinni meðferð eða 
TNF-alfa-hemli (tumour necrosis factor-alpha), hætt að sýna svörun eða ekki þolað meðferðina. 
 
Crohns-sjúkdómur 
 
Entyvio er ætlað til meðferðar á fullorðnum sjúklingum með miðlungs virkan til mjög virkan 
Crohns-sjúkdóm sem ýmist hafa sýnt ófullnægjandi svörun við hefðbundinni meðferð eða 
TNF-alfa-hemli, hætt að sýna svörun eða ekki þolað meðferðina. 
 
4.2 Skammtar og lyfjagjöf 
 
Heilbrigðisstarfsfólk með sérfræðiþekkingu og reynslu í greiningu og meðferð sáraristilbólgu eða 
Crohns-sjúkdóms á að hefja meðferðina og hafa umsjón með henni (sjá kafla 4.4). Afhenda skal 
sjúklingum fylgiseðil. 
 
Skammtar 
 
Sáraristilbólga og Crohns-sjúkdómur 
 
Ráðlagður skammtur af vedólízúmabi undir húð sem viðhaldsmeðferð, í kjölfar að minnsta kosti 
tveggja skammta sem gefnir eru með innrennsli í bláæð, er 108 mg gefið með inndælingu undir húð 
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einu sinni á 2 vikna fresti. Fyrsti skammtur undir húð skal gefinn í stað næsta áætlaða 
innrennslisskammts í bláæð, og eftir það á 2 vikna fresti. 
Fyrir skammtaáætlun í bláæð sjá kafla 4.2 í samantekt á eiginleikum Entyvio 300 mg stofni fyrir 
innrennslisþykkni, lausn.  
 
Ekki liggja fyrir nægileg gögn til að unnt sé að ákvarða hvort sjúklingar sem finna fyrir minnkandi 
svörun við viðhaldsmeðferð með vedólízúmabi undir húð hafi ávinning af aukinni tíðni skömmtunar. 
 
Engin gögn liggja fyrir varðandi breytingu hjá sjúklingum í viðhaldsmeðferð úr meðferð með 
vedólízúmabi undir húð í meðferð með vedólízúmab í bláæð.  
 
Hjá sjúklingum sem hafa sýnt svörun við meðferð með vedólízúmabi er mögulegt að minnka og/eða 
hætta gjöf barkstera í samræmi við hefðbundna meðferð. 
 
Endurtekin meðferð og skammtar sem falla úr 
Ef gert er hlé á meðferð með vedólízúmabi undir húð eða ef sjúklingur missir úr áætlaðan skammt 
(áætlaða skammta) af vedólízúmabi undir húð skal ráðleggja sjúklingnum að dæla næsta skammti 
undir húð eins fljótt og unnt er, og eftir það á 2 vikna fresti. Tími meðferðarhlés í klínískum 
rannsóknum var allt að 46 vikur án greinilegrar aukningar á aukaverkunum eða viðbrögðum á 
stungustað þegar meðferð var hafin að nýju með vedólízúmabi undir húð (sjá kafla 4.8).  
 
Sérstakir sjúklingahópar 
 
Aldraðir sjúklingar 
 
Ekki þarf að breyta skömmtum hjá öldruðum sjúklingum. Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum sýndu ekki 
fram á nein aldurstengd áhrif (sjá kafla 5.2). 
 
Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi 
 
Vedólízúmab hefur ekki verið rannsakað hjá þessum sjúklingahópum. Ekki er hægt að gefa 
ráðleggingar um skammta. 
 
Börn 
 
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun vedólízúmabs hjá börnum á aldrinum 0 til 17 ára. Engar 
upplýsingar liggja fyrir. 
 
Lyfjagjöf 
 
Entyvio stungulyf, lausn (í áfylltri sprautu eða áfylltum lyfjapenna) er eingöngu til inndælingar undir 
húð. 
 
Sjúklingur eða umönnunaraðili má dæla vedólízúmabi undir húð eftir að hafa fengið viðeigandi 
kennslu, að því gefnu að læknir sjúklings telji slíkt við hæfi. Ítarlegar leiðbeiningar um gjöf lyfsins 
með áfylltri sprautu eða áfylltum lyfjapenna er að finna í fylgiseðli viðkomandi lyfs. 
 
Nánari upplýsingar um undirbúning og sérstakar varúðarráðstafanir við meðhöndlun er að finna í 
kafla 6.6. 
 
4.3 Frábendingar 
 
Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 
 
Virkar alvarlegar sýkingar svo sem berklar, sýklasótt, stórfrumuveira (cytomegalovirus), listeríusýking 
og tækifærissýkingar eins og ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (sjá kafla 4.4). 
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4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 
Rekjanleiki 
 
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 
með skýrum hætti. 
 
Ofnæmisviðbrögð 
 
Í klínískum rannsóknum hefur verið greint frá ofnæmisviðbrögðum sem yfirleitt voru væg til miðlungi 
alvarleg (sjá kafla 4.8). 
 
Ef fram kemur alvarlegt bráðaofnæmi eða önnur alvarleg viðbrögð skal tafarlaust hætta gjöf 
vedólízúmabs og hefja viðeigandi meðferð (sjá kafla 4.3). 
 
Sýkingar 
 
Vedólízúmab er sérhæfður integrin-hemill í þörmum (gut-selective integrin antagonist) með enga 
þekkta, altæka ónæmisbælandi virkni (sjá kafla 5.1). 
 
Læknar skulu vera meðvitaðir um hugsanlega aukna hættu á tækifærissýkingum eða sýkingum þar 
sem þarmar gegna hlutverki varnartálma (sjá kafla 4.8). Ekki má hefja meðferð hjá sjúklingum með 
virkar, alvarlegar sýkingar fyrr en búið er að ná tökum á þeim. Læknar skulu einnig íhuga að gera hlé 
á meðferð hjá sjúklingum sem fá alvarlega sýkingu meðan þeir eru í langvinnri meðferð með 
vedólízúmabi. Gæta skal varúðar þegar hugleiða á notkun vedólízúmabs hjá sjúklingum með 
langvinna alvarlega sýkingu sem búið er að ná stjórn á eða sögu um endurteknar alvarlegar sýkingar. 
Fylgjast skal náið með sjúklingum með tilliti til sýkinga fyrir meðferð, meðan á henni stendur og eftir 
að henni lýkur. 
 
Ekki má nota vedólízúmab handa sjúklingum með virka berkla (sjá kafla 4.3). Skima skal sjúklinga 
fyrir berklum samkvæmt staðbundnum starfsvenjum áður en meðferð með vedólízúmabi er hafin. Ef 
dulin berklasýking er greind þarf að hefja viðeigandi berklameðferð í samræmi við ráðleggingar á 
hverjum stað áður en meðferð með vedólízúmabi er hafin. Ef sjúklingar greinast með berkla meðan 
þeir eru í meðferð með vedólízúmabi skal hætta meðferðinni þar til þeir eru lausir við 
berklasýkinguna. 
 
Nokkrir integrin-hemlar og nokkur altæk ónæmisbælandi lyf hafa verið tengd við ágenga fjölhreiðra 
innlyksuheilabólgu sem er sjaldgæf og oft banvæn tækifærissýking af völdum JC-veirunnar (John 
Cunningham). Með því að bindast α4β7-integrin sem tjáð er á þarmaratvísum (gut-homing) 
eitilfrumum hefur vedólízúmab ónæmisbælandi áhrif sem eru sértæk fyrir þarmana. Þótt engin altæk 
ónæmisbælandi áhrif hafi sést hjá heilbrigðum þátttakendum eru áhrifin á altæka virkni 
ónæmiskerfisins hjá sjúklingum með bólgusjúkdóm í þörmum ekki þekkt.  
 
Heilbrigðisstarfsmenn skulu fylgjast með sjúklingum sem fá vedólízúmab, með tilliti til hvers kyns 
nýrra einkenna frá taugakerfi eða versnunar slíkra einkenna, í samræmi við það sem kemur fram í 
fræðsluefni lækna og jafnframt hugleiða að vísa sjúklingum til sérfræðinga í taugasjúkdómum ef slík 
einkenni koma fram. Ef grunur leikur á ágengri fjölhreiðra innlyksuheilabólgu skal hætta meðferð með 
vedólízúmabi tímabundið og varanlega ef hún er staðfest. 
 
Illkynjun 
 
Hættan á illkynjun eykst hjá sjúklingum með sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdóm. Ónæmistemprandi 
lyf geta aukið hættuna á illkynjun (sjá kafla 4.8). 
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Fyrri og samhliða notkun líffræðilegra lyfja 
 
Engar upplýsingar um vedólízúmab úr klínískum rannsóknum liggja fyrir um sjúklinga sem fengu 
áður meðferð með natalízúmabi eða rítúxímabi. Gæta skal varúðar þegar notkun vedólízúmabs hjá 
þessum sjúklingum er íhuguð.  
 
Sjúklingar sem fengu áður natalízúmab ættu alla jafna að bíða í að lágmarki 12 vikur áður en þeir 
byrja í meðferð með vedólízúmabi, nema klínískt ástand þeirra bendi til annars. 
 
Engar upplýsingar liggja fyrir úr klínískum rannsóknum um samhliða notkun vedólízúmabs og 
líffræðilegra ónæmisbælandi lyfja. Þar af leiðandi er notkun vedólízúmabs hjá slíkum sjúklingum ekki 
ráðlögð. 
 
Lifandi bóluefni og bóluefni til inntöku 
 
Í samanburðarrannsókn með lyfleysu hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum kom í ljós að stakur 750 mg 
skammtur af vedólízúmabi dró ekki úr tíðni verndandi ónæmis gegn lifrarbólgu B hjá þátttakendum 
sem voru bólusettir í vöðva með þremur skömmtum af raðbrigða yfirborðsmótefnavaka lifrarbólgu B. 
Þátttakendur sem fengu vedólízúmab sýndu lægra hlutfall mótefnavendingar eftir að hafa fengið dautt 
kólerubóluefni til inntöku. Áhrif á önnur bóluefni til inntöku eða í nef eru ekki þekkt. Mælt er með því 
að allir sjúklingar hafi fengið allar bólusetningar í samræmi við gildandi leiðbeiningar um 
bólusetningar áður en meðferð með vedólízúmabi hefst. Sjúklingar í meðferð með vedólízúmabi mega 
halda áfram að fá bóluefni sem ekki eru lifandi. Engar upplýsingar eru til um smit af völdum lifandi 
bóluefna hjá sjúklingum sem fá vedólízúmab. Inflúensubóluefni á að gefa með inndælingu í samræmi 
við hefðbundnar klínískar starfsvenjur. Eingöngu má gefa önnur lifandi bóluefni samhliða 
vedólízúmabi ef ávinningur vegur þyngra en áhætta. 
 
Innleiðing sjúkdómshlés í Crohns-sjúkdómi 
 
Innleiðing sjúkdómshlés í Crohns-sjúkdómi getur tekið allt að 14 vikur hjá sumum sjúklingum. 
Ástæður fyrir því eru ekki fyllilega þekktar og tengjast hugsanlega verkunarhætti. Taka ber þetta til 
athugunar, einkum hjá sjúklingum sem eru með mjög virkan sjúkdóm við upphaf meðferðar og hafa 
ekki áður fengið meðferð með TNF-alfa-hemlum. (sjá einnig kafla 5.1.) 
 
Könnunargreiningar á undirhópum úr klínískum rannsóknum á Crohns-sjúkdómi bentu til þess að 
vedólízúmab sem gefið var sjúklingum án samhliða barksterameðferðar gæti gagnast verr til að 
innleiða sjúkdómshlé í Crohns-sjúkdómi en hjá þeim sjúklingum sem þegar fengu samhliða meðferð 
með barksterum (óháð samhliða notkun ónæmistemprandi lyfja; sjá kafla 5.1). 
 
Natríuminnihald 
 
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst 
natríumlaust. 
 
4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 
Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á milliverkunum. 
 
Vedólízúmab hefur verið rannsakað hjá fullorðnum sjúklingum með sáraristilbólgu og 
Crohns-sjúkdóm sem fá samhliða barkstera, ónæmistemprandi lyf (azatíóprín, 6-merkaptópúrín og 
metótrexat) og amínósalisýlöt. Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum benda til þess að samhliða gjöf slíkra 
lyfja hafi ekki klínískt mikilvæg áhrif á lyfjahvörf vedólízúmabs. Áhrif vedólízúmabs á lyfjahvörf 
lyfja sem algengt er að gefa samhliða hafa ekki verið rannsökuð. 
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Bólusetningar 
 
Nota skal lifandi bóluefni með varúð, einkum lifandi bóluefni til inntöku, samhliða vedólízúmabi (sjá 
kafla 4.4). 
 
4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 
 
Konur á barneignaraldri 
 
Konur á barneignaraldri skulu nota öruggar getnaðarvarnir til að koma í veg fyrir þungun og halda 
áfram að nota þær í að minnsta kosti 18 vikur eftir að síðustu meðferð lýkur. 
 
Meðganga 
 
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun vedólízúmabs á meðgöngu. 
 
Dýrarannsóknir benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3). 
 
Til öryggis ætti að forðast notkun vedózúlímabs á meðgöngu nema ef ávinningur vegur greinilega 
þyngra en hugsanleg áhætta fyrir móður og fóstur. 
 
Brjóstagjöf 
 
Vedólízúmab hefur greinst í brjóstamjólk. Áhrif vedólízúmabs á börn sem eru á brjósti og áhrif á 
mjólkurframleiðslu eru ekki þekkt. Í rannsókn á brjóstamjólk þar sem lagt var mat á þéttni 
vedólízúmabs í brjóstamjólk kvenna með virka sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm sem fengu 
vedólízúmab, var þéttni vedólízúmabs í brjóstamjólk um það bil 0,4% til 2,2% af sermisþéttni móður 
samkvæmt sögulegum rannsóknum á vedólízúmabi. Áætlaður meðaldagskammtur vedólízúmabs sem 
barst til barnsins var 0,02 mg/kg/sólarhring sem er um það bil 21% af meðaldagskammti móður eftir 
að aðlagað var að líkamsþyngd. 
 
Hafa þarf í huga ávinning meðferðar fyrir konuna og hugsanlega áhættu fyrir barnið þegar tekin er 
ákvörðun um hvort nota eigi vedólízúmab hjá konum með barn á brjósti. 
 
Frjósemi 
 
Engar upplýsingar eru fyrirliggjandi um áhrif vedólízúmabs á frjósemi hjá mönnum. Ekkert formlegt 
mat hefur verið framkvæmt á áhrifum á frjósemi karla og kvenna í dýrarannsóknum (sjá kafla 5.3). 
 
4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 
Vedólízúmab hefur lítil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla þar sem fáeinir sjúklingar hafa 
tilkynnt um sundl við notkun þess. 
 
4.8 Aukaverkanir 
 
Samantekt á öryggi lyfsins 
 
Algengustu aukaverkanirnar sem greint hefur verið frá eru sýkingar (svo sem nefkoksbólga, sýking í 
efri öndunarvegi, berkjubólga, inflúensa og skútabólga), höfuðverkur, ógleði, sótthiti, þreyta, hósti, 
liðverkir. 
 
Ekki varð vart við klínískt marktækan mun á heildaröryggi og aukaverkunum hjá sjúklingum sem 
fengu vedólízúmab undir húð samanborið við öryggi sem fram kom í klínískum rannsóknum með 
vedólízúmabi í bláæð, að frátöldum viðbrögðum á stungustað (við gjöf undir húð).  
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Tafla yfir aukaverkanir 
 
Eftirfarandi aukaverkanir eru byggðar á klínískum rannsóknum og reynslu eftir markaðssetningu og 
þær eru flokkaðar eftir líffærum. Innan líffæraflokka eru aukaverkanir flokkaðar samkvæmt 
eftirfarandi tíðni: mjög algengar (≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000 
til < 1/100), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000) og tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá 
fyrirliggjandi gögnum). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst. 
 
Tafla 1. Aukaverkanir 
Flokkun eftir líffærum Tíðni* Aukaverkanir 
Sýkingar af völdum sýkla og 
sníkjudýra 

Mjög algengar Nefkoksbólga 
Algengar Berkjubólga 

Maga- og garnabólga 
Sýking í efri öndunarvegi  
Inflúensa 
Skútabólga 
Kokbólga 

Sjaldgæfar Sýking í öndunarvegi 
Hvítsveppasýki í sköpum og 
leggöngum 
Þruska 
Ristill 

Koma örsjaldan fyrir Lungnabólga 
Ónæmiskerfi Koma örsjaldan fyrir Bráðaofnæmisviðbrögð 

Bráðaofnæmislost 
Taugakerfi Mjög algengar Höfuðverkur 

Algengar Náladofi 
Augu Koma örsjaldan fyrir Þokusýn 
Æðar Algengar Háþrýstingur 
Öndunarfæri, brjósthol og 
miðmæti 

Algengar Verkur í munni og koki 
Nefstífla 
Hósti 

Tíðni ekki þekkt Millivefslungnasjúkdómur 
Meltingarfæri Algengar Endaþarmskýli 

Endaþarmssprunga 
Ógleði 
Meltingartruflanir 
Hægðatregða 
Þaninn kviður 
Vindgangur 
Gyllinæð 

Húð og undirhúð Algengar Útbrot 
Kláði  
Exem  
Hörundsroði  
Nætursviti  
Þrymlabólur 

Sjaldgæfar Hársekksbólga 
Stoðkerfi og bandvefur Mjög algengar Liðverkir 

Algengar Vöðvakrampar 
Bakverkur  
Vöðvaslappleiki  
Þreyta  
Verkir í útlimum 
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Flokkun eftir líffærum Tíðni* Aukaverkanir 
Almennar aukaverkanir og 
aukaverkanir á íkomustað 

Algengar Sótthiti 
Viðbrögð á  
 stungustað# 

Sjaldgæfar Viðbrögð á innrennslisstað 
(þ.m.t. verkur og erting)  
Innrennslistengd viðbrögð 
Hrollur 
Kuldatilfinning 

*Tíðni er byggð á gögnum úr klínískum rannsóknum með gjöf í bláæð, nema annað sé tekið fram 
# Aðeins við gjöf undir húð 
 
Lýsing á völdum aukaverkunum 
 
Viðbrögð á stungustað 
 
Greint var frá viðbrögðum á stungustað (þ.m.t. verk, bjúg, roða eða kláða) hjá 5,1% sjúklinga sem 
fengu vedólízúmab undir húð (heildargreining á öryggi). Ekkert þessara tilvika leiddi til þess að 
rannsóknarmeðferð væri hætt eða skammtaáætlun breytt. Meirihluti viðbragða á stungustað gekk til 
baka á 1-4 dögum. Ekki var greint frá bráðaofnæmi eftir gjöf vedólízúmabs undir húð. 
 
Sýkingar 
 
Í GEMINI 1 og 2 samanburðarrannsóknunum með vedólízúmabi sem gefið var í bláæð var hlutfall 
sýkinga 0,85 á hvert sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu vedólízúmab og 0,70 á hvert sjúklingaár 
hjá þeim sem fengu lyfleysu. Sýkingarnar voru aðallega nefkoksbólga, sýking í efri öndunarvegi, 
skútabólga og þvagfærasýkingar. Flestir sjúklinganna héldu áfram að nota vedólízúmab eftir að 
sýkingin var að baki. 
 
Í samanburðarrannsóknunum GEMINI 1 og 2 með vedólízúmabi sem gefið var í bláæð var hlutfall 
alvarlegra sýkinga 0,07 á hvert sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu vedólízúmab og 0,06 á hvert 
sjúklingaár hjá þeim sem fengu lyfleysu. Engin marktæk aukning varð á alvarlegum sýkingum þegar 
frá leið. 
 
Tilkynnt hefur verið um alvarlegar sýkingar í opnum samanburðarrannsóknum á vedólízúmabi sem 
gefið var í bláæð hjá fullorðnum þ.m.t. berkla, sýklasótt (sumar banvænar), salmonellusýklasótt, 
mengisbólgu af völdum listeríu og ristilbólgu af völdum stórfrumuveiru. 
 
Í klínískum rannsóknum með vedólízúmabi sem gefið var undir húð var hlutfall sýkinga 0,26 á hvert 
sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu meðferð með vedólízúmabi. Algengustu sýkingarnar voru 
nefkoksbólga, sýking í efri hluta öndunarvegar, berkjubólga og inflúensa. 
 
Í klínískum rannsóknum með vedólízúmabi sem gefið var undir húð var hlutfall alvarlegra sýkinga 
0,02 á hvert sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu meðferð með vedólízúmabi. 
 
Í klínískum rannsóknum með vedólízúmabi sem gefið var í bláæð og undir húð var tíðni sýkinga meiri 
hjá sjúklingum sem fengu vedólízúmab og voru með líkamsþyngdarstuðulinn 30 kg/m2 eða hærri 
heldur en hjá þeim sem voru með líkamsþyngdarstuðul undir 30 kg/m2. 
 
Í klínískum rannsóknum með vedólízúmabi í bláæð og undir húð var greint frá lítillega aukinni tíðni 
alvarlegra sýkinga hjá sjúklingum sem fengu meðferð með vedólízúmabi og höfðu áður fengið 
meðferð með TNFα-hemli, samanborið við sjúklinga sem höfðu ekki áður fengið meðferð með 
TNFα-hemli. 
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Illkynjun 
 
Á heildina litið benda niðurstöður úr klínísku rannsóknaráætluninni, sem fengist hafa fram til þessa, 
ekki til aukinnar hættu á illkynjun í meðferð með vedólízúmabi. Þó ber að hafa í huga að tilvik 
illkynjunar voru fá og útsetning til lengri tíma takmörkuð. Langtímarannsóknir á öryggi eru enn í 
gangi. 
 
Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu  
 
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 
tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 
lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 
lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 
 
4.9 Ofskömmtun 
 
Í klínískum rannsóknum hafa verið gefnir skammtar í bláæð sem eru allt að 10 mg/kg (u.þ.b. 2,5 faldur 
ráðlagður skammtur). Engin skammtatakmarkandi eiturverkun kom fram í klínískum rannsóknum. 
 
 
5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
5.1  Lyfhrif 
 
Flokkun eftir verkun: Ónæmisbælandi lyf, sértæk ónæmisbælandi lyf, ATC-flokkur: L04AA33. 
 
Verkunarháttur 
 
Vedólízúmab er ónæmisbælandi líffræðilegt lyf, sérhæft fyrir þarma. Lyfið er mannaðlagað einstofna 
mótefni sem binst sértækt við α4β7 integrin, sem er helst tjáð á þarmaratvísum T-hjálpareitilfrumum. 
Með því að bindast α4β7 á ákveðnum eitilfrumum hamlar vedólízúmab viðloðun þessara fruma við 
viðloðunarsameind-1 á æðaþelsfrumum (MAdCAM-1) í slímhúð en ekki við viðloðunarsameind-1 á 
æðafrumum (VCAM-1). MAdCAM-1 er aðallega tjáð á þelfrumum þarma og gegnir veigamiklu 
hlutverki í ratvísi T-eitilfruma þegar þær sækja í vefi innan meltingarvegarins. Vedólízúmab binst 
hvorki við α4β1 og αEβ7 integrin, né hamlar virkni þeirra. 
 
Integrin α4β7 er tjáð á afmörkuðum undirhóp minnis-T-hjálpareitilfruma sem sækja helst inn í 
meltingarveginn og valda bólgu sem er einkennandi fyrir sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdóm, en báðir 
sjúkdómarnir eru langvinnt bólguástand í meltingarvegi sem skapast af ónæmi. Vedólízúmab dregur úr 
bólgu í meltingarvegi hjá sjúklingum með sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdóm. Hömlun milliverkunar 
milli α4β7 og MAdCAM-1 með vedólízúmabi kemur í veg fyrir gegnumfar þarmaratvísra 
minnis-T-hjálpareitilfruma um æðaþelið og inn í starfsvef hjá prímötum, öðrum en mönnum og veldur 
3-faldri, afturkræfri aukningu á þessum frumum í útæðablóði. Forefni (músa) vedólízúmabs dró úr 
bólgu í meltingarvegi hjá silkiöpum með ristilbólgu, líkan fyrir sáraristilbólgu. 
 
Hjá heilbrigðum þátttakendum, sjúklingum með sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm eykur 
vedólízúmab ekki fjölda daufkyrninga, basafruma, rauðkyrninga, B-hjálpar- og frumudrepandi 
T-eitilfruma, heildarfjölda T-minnis- og hjálpareitilfruma, einkjörnunga eða náttúrulegra drápsfruma í 
útæðablóði og engin hvítfrumnafjölgun kemur fram. 
 
Vedólízúmab hafði ekki áhrif á vöktun ónæmis og bólgu í miðtaugakerfi í sjálfsnæmis heila- og 
mænubólgu (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), líkan fyrir heila- og mænusigg, hjá 
prímötum öðrum en mönnum. Vedólízúmab hafði ekki áhrif á ónæmissvörun við áreiti mótefnavaka í 
leðurhúð og vöðva (sjá kafla 4.4). Hins vegar hamlaði vedólízúmab ónæmissvörun við áreiti 
mótefnavaka í meltingarvegi hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum, mönnum (sjá kafla 4.4). 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Ónæmingargeta 
 
Mótefni gegn vedólízúmabi geta myndast við meðferð með vedólízúmabi, flest þeirra eru hlutleysandi. 
Myndun and-vedólízúmab mótefna tengist aukinni úthreinsun vedólízúmabs og lægri tíðni klínísks 
sjúkdómshlés. 
 
Lyfhrif 
 
Í klínískum rannsóknum með vedólízúmabi í bláæð við skammta á bilinu 2 til 10 mg/kg hjá 
sjúklingum kom fram > 95% mettun á α4β7 viðtökum á undirhópum eitilfruma í blóðrás sem taka þátt í 
vöktun ónæmis í þörmum. 
 
Vedólízúmab hafði ekki áhrif á flutning CD4+ og CD8+ inn í miðtaugakerfið sem ráða mátti af vöntun 
á breytingu hlutfalla CD4+/CD8+ í heila- og mænuvökva fyrir og eftir gjöf vedólízúmabs hjá 
heilbrigðum sjálfboðaliðum. Þessar upplýsingar samræmast rannsóknum á prímötum öðrum en 
mönnum, þar sem ekki fundust áhrif á ónæmisvöktun miðtaugakerfisins. 
 
Verkun og öryggi 
 
Sáraristilbólga – vedólízúmab með gjöf í bláæð 
 
Sýnt var fram á verkun og öryggi vedólízúmabs í bláæð við meðferð á fullorðnum sjúklingum með 
miðlungs virka til mjög virka sáraristilbólgu (6 til 12 Mayo-stig með ≥ 2 undirstig í holspeglun) í 
slembiraðaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem lagt var mat á endapunkta 
verkunar í viku 6 og viku 52 (GEMINI 1). Hjá þátttakendum í rannsókninni hafði a.m.k. ein 
hefðbundin meðferð brugðist, þ.m.t. meðferðir með barksterum, ónæmistemprandi lyfjum og/eða 
TNFα-hemlinum infliximabi (þ.m.t. hjá þeim sem ekki svöruðu meðferð í fyrstu). Leyfðir voru 
samhliða stöðugir skammtar af amíónsalisýlötum, barksterum og/eða ónæmistemprandi lyfjum til 
inntöku.  
 
Fyrir matið á endapunktum í viku 6 var 374 sjúklingum slembiraðað með tvíblindum hætti (3:2) svo 
þeir fengju annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi eða lyfleysu í viku 0 og viku 2. Aðalendapunktur var 
hlutfall sjúklinga sem sýndu klíníska svörun (skilgreind sem lækkun á heildarstigum Mayo sem nam 
≥3 stigum og ≥30% frá upphafsgildi ásamt lækkun á undirstigum fyrir blæðingar úr endaþarmi sem 
nam ≥1 stigi eða heildarundirstigum fyrir blæðingar úr endaþarmi sem nam ≤ 1 stigi) í viku 6. Í töflu 2 
má sjá niðurstöður úr mati á aðal- og aukaendapunktum. 
 
Tafla 2. Niðurstöður verkunar í viku 6 úr GEMINI 1 

Endapunktur 
Lyfleysa 
n = 149 

Vedólízúmab 
n = 225 

Klínísk svörun 26% 47%* 
Klínískt sjúkdómshlé§ 5% 17%† 
Slímhúðargræðsla¶ 25% 41%‡ 
*p < 0,0001 
†p ≤ 0,001 
‡p < 0,05 
§Klínískt sjúkdómshlé: Heildarstig Mayo ≤ 2 stig og ekkert stakt undirstig > 1 stig 
¶Slímhúðargræðsla: Mayo-undirstig í holspeglun ≤ 1 stig 

 
Hagstæð áhrif vedólízúmabs á klíníska svörun, sjúkdómshlé og slímhúðargræðslu kom fram bæði hjá 
sjúklingum sem höfðu ekki fengið TNFα-hemla áður og þegar fyrri meðferð með TNFα-hemli hafði 
brugðist. 
 
Í GEMINI 1 fengu tveir hópar sjúklinga vedólízúmab í viku 0 og viku 2: Sjúklingum í hópi 1 var 
slembiraðað svo þeir fengju annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi eða lyfleysu með tvíblindum hætti og 
sjúklingar í hópi 2 fengu 300 mg af vedólízúmabi með opnum hætti. Til að meta verkun í viku 52 var 
373 sjúklingum úr hópi 1 og 2, sem voru í meðferð með vedólízúmabi og höfðu sýnt klíníska svörun í 
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viku 6, slembiraðað með tvíblindum hætti (1:1:1) á eina af eftirfarandi skammtaáætlunum sem hófst í 
viku 6: 300 mg af vedólízúmabi á 8 vikna fresti, 300 mg af vedólízúmabi á 4 vikna fresti eða lyfleysu 
á 4 vikna fresti. Frá viku 6 var gerð krafa um að sjúklingar sem höfðu náð klínískri svörun og fengu 
barkstera byrjuðu á skammtaáætlun sem miðaði að því að minnka barksteraskammta. 
Aðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga sem fékk klínískt sjúkdómshlé í viku 52. Í töflu 3 má sjá 
niðurstöður úr mati á aðal- og aukaendapunktum. 
 
Tafla 3. Niðurstöður verkunar í viku 52 úr GEMINI 1 

Endapunktur 
Lyfleysa 
n = 126* 

Vedólízúmab 
í bláæð 

á 8 vikna fresti 
n = 122 

Vedólízúmab 
í bláæð 

á 4 vikna fresti 
n = 125 

Klínískt sjúkdómshlé 16% 42%† 45%† 
Varanleg klínísk svörun¶ 24% 57%† 52%† 
Slímhúðargræðsla 20% 52%† 56%† 
Varanlegt klínískt sjúkdómshlé# 9% 20%§ 24%‡ 
Klínískt sjúkdómshlé án barkstera♠ 14% 31%§ 45%† 
*Lyfleysuhópurinn tekur til þeirra þátttakenda sem fengu vedólízúmab í viku 0 og viku 2 og var 

slembiraðað svo þeir fengju lyfleysu frá viku 6 til viku 52, að báðum vikum meðtöldum. 
†p < 0,0001 
‡p < 0,001 
§p < 0,05 
¶Varanleg klínísk svörun: Klínísk svörun í viku 6 og 52 
#Varanlegt klínískt sjúkdómshlé: Klínískt sjúkdómshlé í viku 6 og 52 
♠Klínískt sjúkdómshlé án barkstera: Sjúklingar sem notuðu barkstera til inntöku við upphafsgildi höfðu hætt 

notkun barkstera frá viku 6 og voru í klínísku sjúkdómshléi í viku 52. Fjöldi sjúklinga var n = 72 fyrir 
lyfleysu, n = 70 fyrir vedólízúmab á 8 vikna fresti og n = 73 fyrir vedólízúmab á 4 vikna fresti 

 
Könnunargreiningar sýna frekari upplýsingar um lykilundirhópana sem rannsakaðir voru. Um það bil 
þriðjungur sjúklinganna hafði áður verið í meðferð með TNFα-hemli sem brást. Á meðal þessara 
sjúklinga voru 37% sem fengu vedólízúmab á 8 vikna fresti, 35% sem fengu vedólízúmab á 4 vikna 
fresti og 5% sem fengu lyfleysu, sem náðu klínísku sjúkdómshléi í viku 52. Framfarir í varanlegri 
klínískri svörun (47%, 43%, 16%), slímhúðargræðslu (42%, 48%, 8%), varanlegu klínísku 
sjúkdómshléi (21%, 13%, 3%) og klínísku sjúkdómshléi án barkstera (23%, 32%, 4%) komu fram hjá 
þeim sem höfðu áður fengið meðferð með TNFα-hemli sem brást og var í meðferð með vedólízúmabi 
á 8 vikna fresti, 4 vikna fresti eða með lyfleysu, í þessari röð. 
 
Sjúklingar sem ekki sýndu svörun í viku 6 héldu áfram í rannsókninni og fengu vedólízúmab á 4 vikna 
fresti. Klínísk svörun, þar sem notast var við Mayo-stig að hluta til, náðist í viku 10 og viku 14 hjá 
hærra hlutfalli sjúklinganna sem fékk vedólízúmab (annars vegar 32% og 39% hins vegar) samanborið 
við sjúklingana sem fengu lyfleysu (annars vegar 15% og 21% hins vegar). 
 
Sjúklingar sem hættu að sýna svörun við vedólízúmabi í meðferð á 8 vikna fresti fengu að taka þátt í 
opinni framhaldsrannsókn þar sem þeir fengu vedólízúmab á 4 vikna fresti. Hjá 25% þessara sjúklinga 
náðist klínískt sjúkdómshlé í viku 28 og viku 52. 
 
Sjúklingar sem náðu klínískri svörun eftir að hafa fengið vedólízúmab í viku 0 og viku 2 og var svo 
slembiraðað á lyfleysu (í 6 til 52 vikur) og hættu að sýna svörun, fengu að taka þátt í opnu 
framhaldsrannsókninni og fá vedólízúmab á 4 vikna fresti. Hjá 45% þessara sjúklinga náðist klínískt 
sjúkdómshlé eftir 28 vikur og 36% sjúklinga eftir 52 vikur. 
 
Í þessari opnu framhaldsrannsókn var sýnt fram á ávinninginn af meðferð með vedólízúmabi, eins og 
hann er metinn eftir Mayo-stigi að hluta til, klínísku sjúkdómshléi og klínískri svörun í allt að 
196 vikur. 
 
Heilsutengd lífsgæði voru metin eftir spurningalistanum um bólgusjúkdóma í þörmum (Inflammatory 
Bowel Disease Questionnaire, IBDQ), sem er sértækt mælitæki fyrir sjúkdóminn og SF-36 og EQ-5D, 
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sem eru almennar mælingar. Könnunargreiningar sýna að klínískt mikilvægar framfarir komu fram hjá 
hópunum sem fengu vedólízúmab og að þær voru marktækt meiri en hjá lyfleysuhópnum í viku 6 og 
viku 52 samkvæmt EQ-5D og EQ-5D VAS-stigum, öllum undirkvörðum IBDQ (einkenni frá þörmum, 
altæk virkni, tilfinningaleg og félagsleg virkni) og öllum undirkvörðum SF-36, þ.m.t. samanlögðum 
niðurstöðum fyrir líkamlega og andlega þætti.  
 
Sáraristilbólga - vedólízúmab með gjöf undir húð 
 
Sýnt var fram á verkun og öryggi vedólízúmabs sem gefið var undir húð til meðferðar hjá fullorðnum 
sjúklingum með miðlungs virka til mjög virka sáraristilbólgu (6 til 12 Mayo-stig með ≥ 2 undirstig í 
holspeglun) í slembiraðaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem lagt var mat á 
endapunkta verkunar í viku 52 (VISIBLE 1). Hjá þátttakendum í VISIBLE 1 hafði a.m.k. ein 
hefðbundin meðferð brugðist, þ.m.t. meðferðir með barksterum, ónæmistemprandi lyfjum og/eða 
TNFα-hemlum (þ.m.t. einstaklingar sem ekki svöruðu fyrstu meðferð). Samhliða stöðugir skammtar af 
amínósalisýlötum, barksterum og/eða ónæmistemprandi lyfjum til inntöku voru leyfðir. 
 
Sjúklingar sem höfðu náð klínískri svörun í viku 6 við opna meðferð með vedólízúmabi sem gefið var 
í bláæð voru metnir hæfir til slembiröðunar. Við mat á endapunktum í viku 52 var 216 sjúklingum 
(56,4%) slembiraðað með tvíblindum hætti (2:1:1) til að fá eina af eftirfarandi meðferðum: 
Vedólízúmab 108 mg undir húð á 2 vikna fresti, vedólízúmab 300 mg í bláæð á 8 vikna fresti, eða 
lyfleysu. 
 
Lýðfræðilegar grunnupplýsingar voru svipaðar hjá sjúklingum í vedólízúmab- og lyfleysuhópunum. 
Upphafsgildi Mayo-stiga voru á bilinu 9 til 12 (alvarleg sáraristilbólga) hjá u.þ.b. 62% og á bilinu 
6 til 8 (miðlungsalvarleg sáraristilbólga) hjá u.þ.b. 38% af rannsóknarþýðinu. 
 
Fyrsti endapunktur rannsóknarinnar fyrir klínískt sjúkdómshlé var skilgreindur sem heildar 
Mayo-stig ≤ 2 stig og ekkert stakt undirstig > 1 stig eftir 52 vikur hjá sjúklingum sem höfðu náð 
klínískri svörun í viku 6 við innleiðingarmeðferð með vedólízúmabi í bláæð. Klínísk svörun var 
skilgreind sem lækkun á heildarstigum Mayo sem nam ≥ 3 stigum og ≥ 30% frá upphafsgildum, ásamt 
lækkun á undirstigum fyrir blæðingar úr endaþarmi sem nam ≥ 1 stigi eða heildarundirstigum fyrir 
blæðingar úr endaþarmi sem nam ≤ 2 stigum og ekkert stakt undirstig > 1 stig. 
 
Í töflu 4 má sjá niðurstöður úr mati á aðal- og aukaendapunktum. 
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Tafla 4. Niðurstöður verkunar í viku 52 úr VISIBLE 1 

Endapunktura 
Lyfleys

ab 
n = 56 

Vedólízúmab 
108 mg undir 

húð 
á 2 vikna fresti 

n = 106 

Vedólízúmab 
300 mg í bláæð 
á 8 vikna fresti 

n = 54 

Matc á mun milli 
meðferða  

(95% öryggisbil)  
Vedólízúmab 

undir húð 
samanborið við 

lyfleysu 

P-gildic 

Klínískt sjúkdómshléd 14,3% 46,2% 42,6% 32,3 (19,7; 45,0) p < 0,001 
Slímhúðargræðslae 21,4% 56,6% 53,7% 35,7 (22,1; 49,3) p < 0,001 
Varanleg klínísk 
svörunf 28,6% 64,2% 72,2% 36,1 (21,2; 50,9) p < 0,001 

Varanlegt klínískt 
sjúkdómshlég 5,4% 15,1% 16,7% 9,7 (-6,6; 25,7) p = 0,076 

(NS) 
Klínískt sjúkdómshlé 
án barksterah 8,3% 28,9% 28,6% 20,6 (-4,5; 43,7) p = 0,067 

(NS) 
aEndapunktar eru sýndir í sömu röð og fastraðarprófanir voru framkvæmdar til að halda villum af gerð 1 í 5%. 
bLyfleysuhópurinn tekur til þeirra þátttakenda sem fengu vedólízúmab í bláæð í viku 0 og viku 2 og var 
slembiraðað til að fá lyfleysu frá viku 6 til viku 52, að báðum vikum meðtöldum. 
cMat á mun milli meðferða og p-gildi fyrir alla endapunkta er byggt á Cochrane-Mantel-Haenszel aðferðinni 
dKlínískt sjúkdómshlé: Heildarstig Mayo ≤ 2 stig og ekkert stakt undirstig > 1 stig í viku 52 
eSlímhúðargræðsla: Mayo-undirstig í holspeglun ≤ 1 stig 
fVaranleg klínísk svörun: Klínísk svörun í vikum 6 og 52 
gVaranlegt klínískt sjúkdómshlé: Klínískt sjúkdómshlé í vikum 6 og 52 
hKlínískt sjúkdómshlé án barkstera: Sjúklingar sem notuðu barkstera til inntöku við upphafsgildi og höfðu hætt 
notkun barkstera og voru í klínísku sjúkdómshléi í viku 52. Fjöldi sjúklinga sem notuðu barkstera til inntöku við 
upphafsgildi: n = 24 fyrir lyfleysu, n = 45 fyrir vedólízúmab undir húð og n = 21 fyrir vedólízúmab í bláæð 
NS = ekki marktækt (tvíhliða p-gildi > 0,05) 
 
Aðalendapunktar og aukaendapunktar voru greindir í undirhópum sjúklinga þar sem fyrri meðferð 
með TNFα-hemli brást (37%; n = 80) og sjúklinga sem höfðu ekki áður fengið meðferð með 
TNFα-hemli (63%; n = 136). Niðurstöður hjá sjúklingum í þessum undirhópum rannsóknarinnar sem 
fengu lyfleysu og vedólízúmab undir húð eru sýndar í töflu 5. 
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Tafla 5. Niðurstöður VISIBLE 1 rannsóknarinnar í viku 52, greindar með hliðsjón af svörun við 
fyrri meðferð með TNFα-hemli 
 Meðferð einu sinni á 2 vikna fresti 
 Lyfleysa Vedólízúmab 108 mg 

undir húð 
Fyrri meðferð með TNFα-hemli sem brást n = 19 n = 39 

Klínískt sjúkdómshlé 5,3% 33,3% 
Slímhúðargræðsla 5,3% 46,2% 
Varanleg klínísk svörun 15,8% 66,7% 
Varanlegt klínískt sjúkdómshlé 0% 2,6% 
Klínískt sjúkdómshlé án barksteraa 8,3% 27,3% 

   
Sjúklingar sem höfðu ekki áður fengið meðferð 
með TNFα-hemli 

n = 37 n = 67 

Klínískt sjúkdómshlé 18,9% 53,7% 
Slímhúðargræðsla 29,7% 62,7% 
Varanleg klínísk svörun 35,1% 62,7% 
Varanlegt klínískt sjúkdómshlé 8,1% 22,4% 
Klínískt sjúkdómshlé án barksterab 8,3% 30,4% 

a Sjúklingar þar sem fyrri meðferð með TNFα-hemli brást og notuðu barkstera til inntöku við upphafsgildi voru 
n = 12 fyrir lyfleysu, og n = 22 fyrir vedólízúmab sem gefið var undir húð 
b Sjúklingar sem höfðu ekki áður fengið meðferð með TNFα-hemli og notuðu barkstera til inntöku við 
upphafsgildi voru n = 12 fyrir lyfleysu, og n = 23 fyrir vedólízúmab sem gefið var undir húð 
 
Heilsutengd lífsgæði (HRQOL) voru metin samkvæmt IBDQ-spurningalistanum um bólgusjúkdóma í 
þörmum (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire), sem er sértækt mælitæki fyrir sjúkdóminn, og 
með almenna mælitækinu EQ-5D (EuroQol-5 Dimension), þ.m.t. EQ-5D VAS). Afköst í starfi voru 
metin með WPAI-UC spurningalistanum um afköst í starfi og virkniskerðingu (work productivity and 
activity impairment questionnarie). Sjúklingar sem fengu meðferð með vedólízúmabi undir húð 
viðhéldu bætingu í viku 52 samkvæmt IBDQ, EQ‑5D og WPAI-UC í meira mæli en þeir sjúklingar 
sem fengu lyfleysu. 
 
Sjúklingar sem luku VISIBLE 1 rannsókninni voru hæfir til þátttöku í opinni framhaldsrannsókn sem 
enn stendur yfir til að meta langtímaöryggi og -verkun meðferðar með vedólízúmabi undir húð hjá 
sjúklingum með sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm. 
 
Sjúklingar í VISIBLE 1 rannsókninni sem náðu ekki klínískri svörun í viku 6 fengu þriðja skammtinn 
af vedólízúmabi 300 mg með innrennsli í bláæð í viku 6. Af þeim sjúklingum sem fengu þriðja 
skammtinn af vedólízúmabi 300 mg með innrennsli í bláæð í viku 6 náðu 79,7% (114/143) klínískri 
svörun í viku 14. Sjúklingar sem náðu klínískri svörun í viku 14 voru hæfir til að hefja þátttöku í opnu 
framhaldsrannsókninni og fá vedólízúmab 108 mg undir húð á 2 vikna fresti. Eftir að þessir sjúklingar 
fluttust yfir í opnu framhaldsrannsóknina og fengu vedólízúmab undir húð náðu 39,2% þeirra (40/102) 
klínísku sjúkdómshléi í viku 40, eins og það var metið með Mayo-stigum að hluta til (stöðluð mæling 
sem felur í sér 3 af 4 metnum undirkvörðum heildarstiga Mayo: tíðni hægðalosunar, blæðingar úr 
endaþarmi og heildarmat læknis). 
 
Sjúklingar í VISIBLE 1 sem var slembiraðað í meðferðarhópinn sem fékk vedólízúmab í bláæð fengu 
300 mg af vedólízúmabi í bláæð í vikum 0, 2 og 6 og síðan á 8 vikna fresti að viku 52. Í viku 52 hófu 
þessir sjúklingar þátttöku í opnu framhaldsrannsókninni og fengu vedólízúmab 108 mg undir húð á 
2 vikna fresti. Klínísku sjúkdómshléi, eins og það var metið með Mayo-stigum að hluta til, var 
viðhaldið hjá 77% sjúklinga í viku 24 eftir að þessir sjúklingar hófu að fá vedólízúmab undir húð í 
opnu framhaldsrannsókninni. 
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Crohns-sjúkdómur – vedólízúmab með gjöf í bláæð 
 
Verkun og öryggi vedólízúmabs í bláæð til meðferðar á fullorðnum sjúklingum með miðlungs virkan 
til mjög virkan Crohns-sjúkdóm (220 til 450 stig á virknistuðli Crohns-sjúkdóms [CDAI]) voru metin í 
tveimur rannsóknum (GEMINI 2 og 3). Hjá þátttakendum í rannsókninni hefur a.m.k. ein hefðbundin 
meðferð brugðist, þ.m.t. meðferðir með barksterum, ónæmistemprandi lyfjum og/eða TNFα-hemlum 
(þ.m.t. hjá þeim sem ekki svöruðu meðferð í fyrstu). Samhliða stöðugir skammtar af barksterum, 
ónæmistemprandi lyfjum og sýklalyfjum til inntöku voru leyfðir. 
 
Rannsóknin GEMINI 2 var slembiröðuð, tvíblind samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem lagt var 
mat á endapunkta verkunar í viku 6 og viku 52. Sjúklingum (n = 368) var raðað með tvíblindum hætti 
(3:2) svo þeir fengju annaðhvort 2 skammta af vedólízúmabi 300 mg eða lyfleysu í viku 0 og viku 2. 
Aðalendapunktarnir tveir voru hlutfall sjúklinga í klínísku sjúkdómshléi (skilgreint sem 
CDAI-stig ≤ 150 stig) í viku 6 og hlutfall sjúklinga með aukna klíníska svörun (skilgreind 
sem ≥ 100 stiga lækkun á CDAI-stigum frá upphafsgildi) í viku 6 (sjá töflu 6).  
 
GEMINI 2 innihélt 2 sjúklingahópa sem fengu vedólízúmab í viku 0 og 2: Sjúklingum í hópi 1 var 
slembiraðað svo þeir fengju annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi eða lyfleysu með tvíblindum hætti og 
sjúklingar í hópi 2 fengu 300 mg af vedólízúmabi með opnum hætti. Í því skyni að meta verkun í 
viku 52 var 461 sjúklingum úr hópum 1 og 2, sem voru í meðferð með vedólízúmabi og höfðu sýnt 
klíníska svörun (skilgreind sem ≥ 70 stiga lækkun á CDAI-stigum frá upphafsgildi) í viku 6, 
slembiraðað með tvíblindum hætti (1:1:1) á eina af eftirfarandi skammtaáætlunum sem hófst í viku 6: 
300 mg af vedólízúmabi á 8 vikna fresti, 300 mg af vedólízúmabi á 4 vikna fresti eða lyfleysu á 
4 vikna fresti. Þess var krafist að sjúklingar sem sýndu klíníska svörun í viku 6 byrjuðu á því að 
minnka barksteraskammta. Aðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga sem fékk klínískt sjúkdómshlé í 
viku 52 (sjá töflu 7). 
 
Rannsóknin GEMINI 3 var önnur slembiröðuð, tvíblind samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem 
lagt var mat á verkun í viku 6 og viku 10 í undirhópi þeirra sjúklinga sem höfðu verið í a.m.k. einni 
hefðbundinni meðferð sem brást og svöruðu ekki meðferð með TNFα-hemli (þ.m.t. þeir sem svöruðu 
ekki meðferð í fyrstu) ásamt mati á heildarþýðinu, sem tók einnig til sjúklinga sem höfðu verið í að 
minnsta kosti einni hefðbundinni meðferð sem brást og höfðu ekki fengið meðferð með TNFα-hemli 
áður. Sjúklingum (n = 416), þar með talið u.þ.b. 75% sjúklinga í meðferð með TNFα-hemli sem brást, 
var slembiraðað með tvíblindum hætti (1:1) svo þeir fengju annaðhvort 300 mg af vedólízúmabi eða 
lyfleysu í viku 0, 2 og 6. Aðalendapunkturinn var hlutfall sjúklinga sem fékk klínískt sjúkdómshlé í 
viku 6 í undirhópnum sem fékk meðferð með TNFα-hemli sem brást. Eins og fram kemur í töflu 6 
sýna könnunargreiningar að þýðingarmiklar klínískar niðurstöður komu fram, þrátt fyrir að 
aðalendapunkti hafi ekki verið náð.  
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Tafla 6. Niðurstöður verkunar í viku 6 og viku 10 fyrir GEMINI 2 og 3 rannsóknirnar 
Rannsókn 
Endapunktur  Lyfleysa 

Vedólízúmab 
í bláæð 

Rannsókn GEMINI 2   
Klínískt sjúkdómshlé, vika 6   
Samtals 7% (n = 148) 15%* (n = 220) 

Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem 
brást 

4% (n = 70) 11% (n = 105) 

Ekki áður meðferð með 
TNFα-hemli/hemlum 

9% (n = 76) 17% (n = 109) 

Aukin klínísk svörun, vika 6   

Samtals 26% (n = 148) 31%† (n = 220) 

Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem 
brást 

23% (n = 70) 24% (n = 105) 

Ekki áður meðferð með 
TNFα-hemli/hemlum 

30% (n = 76) 42% (n = 109) 

Breyting á CRP í sermi frá upphafsgildi til 
viku 6, miðgildi (µg/ml) 

  

Samtals‡ -0,5 (n = 147) -0,9 (n = 220) 

Rannsókn GEMINI 3   
Klínískt sjúkdómshlé, vika 6   

Samtals‡ 12% (n = 207) 19% (n = 209) 
Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem 
brást¶ 

12% (n = 157) 15%§ (n = 158) 

Ekki áður meðferð með 
TNFα-hemli/hemlum 

12% (n = 50) 31% (n = 51) 

Klínískt sjúkdómshlé, vika 10   
Samtals 13% (n = 207) 29% (n = 209) 
Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem 
brást¶,‡ 

12% (n = 157) 27% (n = 158) 

Ekki áður meðferð með 
TNFα-hemli/hemlum 

16% (n = 50) 35% (n = 51) 

Viðvarandi klínískt sjúkdómshlé#,¶   
Samtals 8% (n = 207) 15% (n = 209) 
Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem 
brást¶,‡ 

8% (n = 157) 12% (n = 158) 

Ekki áður meðferð með 
TNFα-hemli/hemlum 

8% (n = 50) 26% (n = 51) 

Aukin klínísk svörun, vika 6   

Samtals^ 23% (n = 207) 39% (n = 209) 
Meðferð með TNFα-hemli/hemlum sem 
brást‡ 

22% (n = 157) 39% (n = 158) 

Ekki áður meðferð með 
TNFα-hemli/hemlum^ 

24% (n = 50) 39% (n = 51) 

*p < 0,05 
†ekki tölfræðilega marktækt 
‡líta skal á aukaendapunktinn sem könnun samkvæmt fyrirfram skilgreindri 

tölfræðiprófunaraðferð 
§ekki tölfræðilega marktækt, þar af leiðandi voru aðrir endapunktar ekki tölfræðilega 

prófaðir 
¶n = 157 fyrir lyfleysu og n = 158 fyrir vedólízúmab 
#Viðvarandi klínískt sjúkdómshlé: klínískt sjúkdómshlé í viku 6 og 10 
^Könnunarendapunktur 
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Tafla 7. Niðurstöður verkunar í viku 52 fyrir GEMINI 2 

 
Lyfleysa 
n = 153* 

Vedólízúmab í bláæð 
á 8 vikna fresti 

n = 154 

Vedólízúmab 
í bláæð 

á 4 vikna fresti 
n = 154 

Klínískt sjúkdómshlé 22% 39%† 36%‡ 
Aukin klínísk svörun 30% 44%‡ 45%‡ 
Klínískt sjúkdómshlé án barkstera§ 16% 32%‡ 29%‡ 
Varanlegt klínískt sjúkdómshlé¶ 14% 21% 16% 
*Lyfleysuhópurinn tekur til þeirra þátttakenda sem fengu vedólízúmab í viku 0 og viku 2 og var slembiraðað 
svo þeir fengju lyfleysu frá viku 6 til viku 52, að báðum meðtöldum. 

†p < 0,001 
‡p < 0,05 
§Klínískt sjúkdómshlé án barkstera: Sjúklingar sem notuðu barkstera til inntöku við upphafsgildi, höfðu hætt 
notkun barkstera frá viku 6 og voru í klínísku sjúkdómshléi í viku 52. Fjöldi sjúklinga var n = 82 fyrir 
lyfleysu, n = 82 fyrir vedólízúmab á 8 vikna fresti og n = 80 fyrir vedólízúmab á 4 vikna fresti  

¶Varanlegt klínískt sjúkdómshlé: Klínískt sjúkdómshlé í ≥ 80% rannsóknarheimsókna þ.m.t. í lokaheimsókn 
(vika 52) 

 
Í könnunargreiningum voru skoðuð áhrif samhliða notkunar barkstera og ónæmistemprandi lyfja á 
innleiðingu sjúkdómshlés með vedólízúmabi. Samsett meðferð, og þá helst með samhliða barksterum, 
virtist gagnast betur til að innleiða sjúkdómshlé í Crohns-sjúkdómi en vedólízúmab eitt sér eða 
samhliða ónæmistemprandi lyfjum, sem sýndu minni mismun frá lyfleysu í tíðni sjúkdómshlés. Tíðni 
klínísks sjúkdómshlés í GEMINI 2 í viku 6 var 10% (mismunur frá lyfleysu 2%, 95% öryggisbil: -6, 
10) þegar lyfið var gefið án barkstera samanborið við 20% (mismunur frá lyfleysu 14%, 
95% öryggisbil: -1, 29) þegar lyfið var gefið samhliða barsterum. Í GEMINI 3 var tíðni klínísks 
sjúkdómshlés 18% í viku 6 (mismunur frá lyfleysu 3%, 95% öryggisbil: -7, 13) og 22% í viku 10 
(mismunur frá lyfleysu 8%, 95% öryggisbil -3, 19) þegar lyfið var gefið án barkstera samanborið við 
20% í viku 6 (mismunur frá lyfleysu 11%, 95% öryggisbil: 2, 20) og 35% í viku 10 (mismunur frá 
lyfleysu 23%, 95% öryggisbil: 12, 33) þegar lyfið var gefið samhliða barksterum. Þessara áhrifa varð 
vart óháð því hvort ónæmistemprandi lyf voru einnig gefin samhliða. 
 
Könnunargreiningar leggja til frekari upplýsingar um lykilundirhópana sem rannsakaðir voru. Í 
rannsókninni GEMINI 2 hafði um það bil helmingur sjúklinganna verið áður í meðferð með 
TNFα-hemli sem brást. Á meðal þessara sjúklinga voru 28% sem fengu vedólízúmab á 8 vikna fresti, 
27% sem fengu vedólízúmab á 4 vikna fresti og 13% sem fengu lyfleysu, sem náðu klínísku 
sjúkdómshléi í viku 52. Aukin klínísk svörun náðist í þessum hópum hjá 29% (vedólízúmab á 8 vikna 
fresti), 38% (vedólízúmab á 4 vikna fresti), 21% (lyfleysa) og klínískt sjúkdómshlé án barkstera náðist 
hjá 24% (vedólízúmab á 8 vikna fresti), 16% (vedólízúmab á 4 vikna fresti) og 0% (lyfleysa).  
 
Sjúklingum sem ekki tókst að sýna svörun í viku 6 í GEMINI 2 var haldið áfram í rannsókninni og 
fengu vedólízúmab á 4 vikna fresti. Aukin klínísk svörun kom fram í viku 10 og viku 14 hjá hærra 
hlutfalli sjúklinganna sem fékk vedólízúmab, annars vegar 16% og 22% hins vegar, samanborið við 
sjúklingana sem fengu lyfleysu, annars vegar 7% og 12% hins vegar. Á þessum tímapunktum kom 
enginn klínískt mikilvægur munur milli meðferðarhópanna fram að því er varðar klínískt sjúkdómshlé. 
Greiningar á klínísku sjúkdómshléi í viku 52 hjá sjúklingum sem höfðu ekki svarað meðferð í viku 6 
en sýndu svörun í viku 10 eða 14 benda til þess að sjúklingar með Crohns-sjúkdóm sem ekki sýna 
svörun kunni að hafa ávinning af vedólízúmabskammti í viku 10. 
 
Sjúklingar sem hættu að sýna svörun við vedólízúmabi í meðferð á 8 vikna fresti í GEMINI 2 fengu að 
taka þátt í opinni framhaldsrannsókn þar sem þeir fengu vedólízúmab á 4 vikna fresti. Hjá 23% 
þessara sjúklinga náðist klínískt sjúkdómshlé í viku 28 og 32% sjúklinga í viku 52. 
 
Sjúklingar sem náðu klínískri svörun eftir að hafa fengið vedólízúmab í viku 0 og 2 og var svo 
slembiraðað á lyfleysu (í 6 til 52 vikur) og hættu að sýna svörun, fengu að taka þátt í opnu 
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framhaldsrannsókninni og fá vedólízúmab á 4 vikna fresti. Hjá 46% þessara sjúklinga náðist klínískt 
sjúkdómshlé eftir 28 vikur og 41% sjúklinga eftir 52 vikur. 
 
Í þessari opnu framhaldsrannsókn kom fram klínísk sjúkdómshlé og klínísk svörun hjá sjúklingum í 
allt að 196 vikur. 
 
Könnunargreiningar sýndu að klínískt mikilvægar framfarir komu fram hjá hópunum sem fengu 
vedólízúmab á 4 vikna og 8 vikna fresti í GEMINI 2 og að þær voru marktækt meiri en hjá 
lyfleysuhópnum frá upphafsgildi til viku 52 samkvæmt EQ-5D og EQ-5D VAS-stigum, heildarstigum 
IBDQ og undirkvörðum IBDQ fyrir einkenni frá þörmum og altæka virkni. 
 
Crohns-sjúkdómur – vedólízúmab með gjöf undir húð 
 
Sýnt var fram á verkun og öryggi vedólízúmabs sem gefið var undir húð til meðferðar hjá fullorðnum 
sjúklingum með miðlungs virkan til mjög virkan Crohns-sjúkdóm (220 til 450 stig á virknistuðli 
Crohns-sjúkdóms, CDAI) í slembiraðaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu þar sem lagt 
var mat á endapunkta verkunar í viku 52 (VISIBLE 2). Þátttakendur í VISIBLE 2 (n = 644) höfðu sýnt 
ófullnægjandi viðbrögð, minnkaða svörun eða óþol gagnvart einni hefðbundinni meðferð þ.m.t. 
meðferð með barksterum, ónæmistemprandi lyfjum og/eða TNFα-hemlum (þ.m.t. einstaklingar sem 
ekki svöruðu fyrstu meðferð). Samhliða stöðugir skammtar af amínósalisýlötum, barksterum og/eða 
ónæmistemprandi lyfjum til inntöku voru leyfðir. 
 
Sjúklingar sem höfðu náð klínískri svörun í viku 6 við opna meðferð með vedólízúmabi sem gefið var 
í bláæð voru metnir hæfir til slembiröðunar. Við mat á endapunktum í viku 52 var 409 sjúklingum 
(64%) slembiraðað með tvíblindum hætti (2:1) til að fá annaðhvort vedólízúmab 108 mg undir húð 
(n = 275) eða lyfleysu undir húð (n = 134) á 2 vikna fresti. 
 
Lýðfræðilegar grunnupplýsingar voru svipaðar hjá sjúklingum í vedólízúmab- og lyfleysuhópunum. 
CDAI-skor við upphaf var > 330 (alvarlegur Crohns-sjúkdómur) hjá u.þ.b. 41% og 
≤ 330 (miðlungsalvarlegur Crohns-sjúkdómur) hjá u.þ.b. 59% af rannsóknarþýðinu. 
 
Frá viku 6 var gerð krafa um að sjúklingar sem höfðu náð klínískri svörun (skilgreind sem ≥ 70-stiga 
lækkun á CDAI-skori frá upphafsgildi) og fengu barkstera byrjuðu á skammtaáætlun sem miðaði að 
því að minnka barksteraskammta. Aðalendapunkturinn var hlutfall þeirra sjúklinga sem fékk klínískt 
sjúkdómshlé (CDAI-skor ≤ 150) í viku 52. Auka endapunktarnir voru hlutfall sjúklinga með aukna 
klíníska svörun (skilgreind sem ≥ 100 stiga lækkun á CDAI-stigum frá upphafsgildi) í viku 52, hlutfall 
sjúklinga í klínísku sjúkdómshléi án barkstera (sjúklingar sem höfðu notað barkstera til inntöku við 
upphafsgildi, höfðu hætt notkun barkstera og voru í klínísku sjúkdómshléi) í viku 52, og hlutfall 
sjúklinga sem höfðu ekki áður fengið meðferð með TNFα-hemli og höfðu náð sjúkdómshléi 
(CDAI-stig ≤ 150) í viku 52.  
 
Í töflu 8 má sjá niðurstöður úr mati á aðal- og aukaendapunktum. 
 



39 

Tafla 8. Niðurstöður verkunar í viku 52 úr VISIBLE 2 

Endapunktur* Lyfleysa† 
n = 134 

Vedólízúmab 
108 mg undir 

húð 
á 2 vikna fresti 

n = 275 

Mat‡ á mun milli 
meðferða  

(95% öryggisbil) 
Vedólízúmab undir 
húð samanborið við 

lyfleysu 

P-gildi‡ 

Klínískt sjúkdómshlé§ 34,3% 48,0% 13,7 (3,8; 23,7) p = 0,008 

Aukin klínísk svörun# 44,8% 52,0% 7,3 (-3,0; 17,5) 
p = 0,167 
(NS) 

Sjúkdómshlé án barkstera** 18,2% 45,3% 27,1 (11,9; 42,3) p = 0,002‡‡ 
Klínískt sjúkdómshlé hjá 
sjúklingum sem ekki höfðu 
áður fengið meðferð með 
TNFα-hemli†† 

42,9% 48,6% 4,3 (-11,6; 20,3) p = 0,591‡‡ 

*Endapunktar eru sýndir í sömu röð og fastraðarprófanir voru framkvæmdar til að halda villum af gerð 1 í 5% 
†Lyfleysuhópurinn tekur til þeirra þátttakenda sem fengu vedólízúmab í bláæð í viku 0 og viku 2 og var 
slembiraðað til að fá lyfleysu frá viku 6 til viku 52, að báðum vikum meðtöldum. 
‡Mat á mun milli meðferða og p-gildi fyrir alla endapunkta er byggt á Cochrane-Mantel-Haenszel aðferðinni 
§Klínískt sjúkdómshlé: CDAI-skor ≤ 150, í viku 52  
#Aukin klínísk svörun: ≥ 100 stiga lækkun á CDAI-skori frá upphafsgildi (vika 0), í viku 52 
**Klínískt sjúkdómshlé án barkstera: Sjúklingar sem notuðu barkstera til inntöku við upphafsgildi og höfðu 
hætt notkun barkstera og voru í klínísku sjúkdómshléi í viku 52. Fjöldi sjúklinga sem notuðu barkstera til 
inntöku við upphafsgildi: n = 44 fyrir lyfleysu og n = 95 fyrir vedólízúmab undir húð. 
†† Klínískt sjúkdómshlé (CDAI-skor ≤ 150 í viku 52) hjá sjúklingum sem ekki höfðu áður fengið meðferð 
með TNFα-hemli (n = 63 lyfleysa; n = 107 vedólízúmab undir húð) 
‡‡ P-gildi (nafngildi) 
NS = ekki marktækt (tvíhliða p-gildi > 0,05) 

 
Aðalendapunktar og aukaendapunktar voru greindir í undirhópum sjúklinga sem höfðu ekki áður 
fengið meðferð með TNFα-hemli (42%; n = 170), hjá sjúklingum þar sem fyrri meðferð með 
TNFα-hemli brást (51%; n = 210) og hjá sjúklingum sem höfðu áður fengið meðferð með TNFα-hemli 
sem bar árangur (7%; n = 29). Niðurstöður hjá sjúklingum í þessum undirhópum rannsóknarinnar sem 
fengu lyfleysu og vedólízúmab undir húð eru sýndar í töflum 9 og 10. 
 

Tafla 9. Niðurstöður verkunar í viku 52 úr VISIBLE 2 hjá sjúklingum sem ekki höfðu áður 
fengið meðferð með TNFα-hemli 

Endapunktur 
Lyfleysa 
n = 63 

Vedólízúmab 108 mg 
undir húð 

á 2 vikna fresti 
n = 107 

Munur milli meðferða  
(95% öryggisbil)  

Vedólízúmab undir húð 
samanborið við lyfleysu 

Klínískt sjúkdómshlé  42,9% 48,6% 4,3 (-11,6; 20,3) 
Aukin klínísk svörun  47,6% 54,2% 4,4 (-11,6; 20,3) 
Sjúkdómshlé án barkstera** 18,2% 41,0% 22,8 (-3,2; 46,8) 
** Sjúklingar sem höfðu ekki áður fengið meðferð með TNFα-hemli og notuðu barkstera til inntöku við 
upphafsgildi voru n = 22 fyrir lyfleysu, og n = 39 fyrir vedólízúmab sem gefið var undir húð 
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Tafla 10. Niðurstöður verkunar í viku 52 úr VISIBLE 2 hjá sjúklingum þar sem meðferð með 
TNFα-hemli brást 

Endapunktur 
Lyfleysa 
n = 59 

Vedólízúmab 108 mg undir 
húð 

á 2 vikna fresti 
n = 151 

Munur milli meðferða  
(95% öryggisbil)  

Vedólízúmab undir húð 
samanborið við lyfleysu 

Klínískt sjúkdómshlé 28,8% 46,4% 17,6 (3,8; 31,4) 
Aukin klínísk svörun 45,8% 49,0% 3,2 (-11,8; 18,2) 
Sjúkdómshlé án barkstera ** 15,0% 46,2% 31,2 (5,2; 54,5) 
** Sjúklingar þar sem fyrri meðferð með TNFα-hemli brást og notuðu barkstera til inntöku við upphafsgildi 
voru n = 20 fyrir lyfleysu, og n = 52 fyrir vedólízúmab sem gefið var undir húð 

 
Heilsutengd lífsgæði (HRQOL) voru metin samkvæmt IBDQ-spurningalistanum, sem er sértækt 
mælitæki fyrir sjúkdóminn, og með almenna mælitækinu EQ-5D (þ.m.t. EQ-5D VAS). Afköst í starfi 
voru metin með WPAI-CD. Sjúklingar sem fengu meðferð með vedólízúmabi undir húð viðhéldu 
bætingu í viku 52 samkvæmt IBDQ, EQ‑5D og WPAI-CD í meira mæli en þeir sjúklingar sem fengu 
lyfleysu. 
Sjúklingar sem luku VISIBLE 2 rannsókninni voru hæfir til þátttöku í yfirstandandi opna 
framhaldsrannsókn til að meta langtímaöryggi og -verkun meðferðar með vedólízúmabi undir húð hjá 
sjúklingum með sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm. 
 
Börn 
 
Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á 
vedólízúmabi hjá einum eða fleiri undirhópum barna við sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdómi (sjá 
upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum). 
 
5.2 Lyfjahvörf 
 
Lyfjahvörf vedólízúmabs í stökum og endurteknum skömmtum hafa verið rannsökuð hjá heilbrigðum 
þátttakendum og sjúklingum með miðlungs virka til mjög virka sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm.  
 
Frásog 
 
Hjá sjúklingum sem fengu 300 mg af vedólízúmabi sem 30 mínútna innrennsli í bláæð í viku 0 og 2, 
var meðallágþéttni í sermi 27,9 míkróg/ml (SD ± 15,51) fyrir sáraristilbólgu og 26,8 míkróg/ml 
(SD ± 17,45) fyrir Crohns-sjúkdóm, í viku 6. Í rannsóknum með vedólízúmabi sem gefið var í bláæð 
fengu sjúklingar, frá og með viku 6, 300 mg af vedólízúmabi í bláæð á 8 eða 4 vikna fresti. Hjá 
sjúklingum með sáraristilbólgu var meðallágþéttni við jafnvægi annars vegar 11,2 míkróg/ml 
(SD ± 7,24) og hins vegar 38,3 míkróg/ml (SD ± 24,43). Hjá sjúklingum með Crohns-sjúkdóm var 
meðallágþéttni við jafnvægi annars vegar 13,0 míkróg/ml (SD ± 9,08) og hins vegar 34,8 míkróg/ml 
(SD ± 22,55). 
 
Í rannsóknum á sjúklingum með sáraristilbólgu eða Crohns-sjúkdóm sem fengu vedólízúmab undir 
húð fengu sjúklingar 108 mg af vedólízúmabi undir húð á 2 vikna fresti, frá og með viku 6. 
Meðallágþéttni við jafnvægi var 35,8 míkróg/ml (SD ± 15,2) hjá sjúklingum með sáraristilbólgu, og 
31,4 míkróg/ml (SD ± 14,7) hjá sjúklingum með Crohns-sjúkdóm. Aðgengi vedólízúmabs eftir stakan 
108 mg skammt undir húð var um það bil 75% af stökum skammti sem gefinn var í bláæð. Miðgildi 
tíma þar til hámarksþéttni í sermi (tmax) var náð var 7 dagar (á bilinu 3 til 14 dagar) og 
meðalhámarksþéttni í sermi (Cmax) var 15,4 míkróg/ml (SD ± 3,2). 
 
Dreifing 
 
Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum benda til þess að dreifingarrúmmál vedólízúmabs sé u.þ.b. 5 lítrar. 
Prótínbinding vedólízúmabs í plasma hefur ekki verið metin. Vedólízúmab er einstofna mótefni og 
ekki er búist við að það bindist við plasmaprótín. 
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Vedólízúmab fer ekki yfir blóð-heila þröskuldinn eftir inngjöf í bláæð. Vedólízúmab 450 mg sem 
gefið var í bláæð greindist ekki í heila- og mænuvökva heilbrigðra þátttakenda. 
 
Brotthvarf 
 
Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum sem byggðar eru á gögnum eftir gjöf í bláæð og gjöf undir húð benda 
til þess að úthreinsun vedólízúmabs sé u.þ.b. 0,162 l/sólahring (með línulegum brotthvarfsferli) og 
helmingunartíminn í sermi sé 26 dagar. Nákvæm brotthvarfsleið vedólízúmabs er ekki þekkt. 
Þýðisgreiningar á lyfjahvörfum benda til þess að þó svo að lág gildi albúmíns, hærri líkamsþyngd og 
fyrri meðferð með and-TNF lyfjum geti aukið úthreinsun vedólízúmabs, teljist umfang þessara áhrifa 
ekki hafa klíníska þýðingu. 
 
Línulegt samband 
 
Vedólízúmab sýndi línuleg lyfjahvörf við þéttni í sermi sem var meiri en 1 míkróg/ml. 
 
Sérstakir hópar 
 
Aldur hefur ekki áhrif á úthreinsun vedólízúmabs hjá sjúklingum með sáraristilbólgu og 
Crohns-sjúkdóm á grundvelli þýðisgreininga á lyfjahvörfum. Engar formlegar rannsóknir hafa verið 
gerðar til að athuga áhrif skertrar nýrna- eða lifrarstarfsemi á lyfjahvörf vedólízúmabs. 
 
5.3 Forklínískar upplýsingar 
 
Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 
rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, eiturverkunum á 
erfðaefni, krabbameinsvaldandi áhrifum og eiturverkunum á æxlun og þroska.  
 
Langtímadýrarannsóknir með vedólízúmabi til að meta krabbameinsvaldandi áhrif þess hafa ekki farið 
fram því líkön sem sýna lyfjafræðilega svörun við einstofna mótefnum eru ekki til. Í tegundum sem 
sýna lyfjafræðilega svörun (cynomolgus-apar) komu engar vísbendingar fram um frumuofvöxt eða 
altæka ónæmistemprun sem hugsanlega gæti tengst æxlismyndun í 13 og 26 vikna 
eiturefnafræðirannsóknum. Ennfremur sáust engin áhrif af vedólízúmabi á tíðni frumufjölgunar eða 
frumueiturhrif á æxlisfrumulínu manna sem tjáir α4β7-integrin in vitro. 
 
Engar sérstakar frjósemisrannsóknir hjá dýrum hafa verið gerðar með vedólízúmabi. Ekki er hægt að 
draga afgerandi ályktanir um áhrif á æxlunarfæri karldýra úr rannsókn á eiturverkunum eftir 
endurtekna skammta hjá cynomolgus-öpum. Með hliðsjón af skorti á bindingu vedólízúmabs við 
karlkyns æxlunarvefi hjá öpum og mönnum og þeirri óskertu frjósemi karldýra sem kom fram hjá 
integrin genskertum (knockout) β7 músum, er ekki búist við að vedólízúmab hafi áhrif á frjósemi 
karldýra. 
 
Gjöf vedólízúmabs hjá þunguðum cynomolgus-öpum yfir drjúgan hluta meðgöngunnar benti ekki til 
vanskapandi áhrifa eða áhrif á þroska fyrir eða eftir fæðingu hjá ungviði upp að 6 mánaða aldri. Lág 
gildi (< 300míkróg/l) vedólízúmabs greindust á degi 28 eftir fæðingu í mjólk hjá 3 af 
11 cynomolgus-öpum sem fengu 100 mg/kg af vedólízúmabi á 2 vikna fresti en ekki hjá dýrum sem 
fengu 10 mg/kg. 
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6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
6.1 Hjálparefni 
 
Sítrónusýrueinhýdrat 
Natríumsítrattvíhýdrat 
L-histidín 
L-histidín einhýdróklóríð 
L-arginín hýdróklóríð 
Pólýsorbat 80 
Vatn fyrir stungulyf 
 
6.2 Ósamrýmanleiki 
 
Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið 
gerðar. 
 
6.3 Geymsluþol 
 
24 mánuðir. 
 
6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 
Geymið í kæli (2°C-8°C). Geymið áfylltu sprauturnar eða áfylltu lyfjapennana í ytri umbúðum til 
varnar gegn ljósi. 
Má ekki frjósa. 
 
Ef nauðsyn krefur má geyma staka áfyllta sprautu eða áfylltan lyfjapenna utan kælis varinn gegn ljósi í 
allt að 7 daga við herbergishita (allt að 25°C). Ekki má nota áfylltu sprautuna eða áfyllta lyfjapennann 
ef sprautan/penninn hefur verið utan kælis lengur en í 7 daga. 
 
6.5 Gerð íláts og innihald 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
 
Stungulyf, lausn í glersprautu af gerð I með áfastri 27 G þunnveggja 1,27 cm nál. Á sprautunni er 
nálarhlíf úr gúmmíi sem hulin er með plasthlíf, og gúmmístimpill. 
Áfyllt sprauta með vedólízúmabi til gjafar undir húð er stakskammta einnota gjafabúnaður sem 
notaður er með handvirkri inndælingaraðferð. Hver áfyllt sprauta er útbúin öryggisbúnaði sem sér til 
þess að nálarvörn fer yfir nálina og festist þar að inndælingu lokinni. 
 
Pakkningar með 1 eða 2 áfylltum sprautum og fjölpakkningar með 6 (6 pakkningar með 1) áfylltum 
sprautum. 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
 
Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna í glersprautu af gerð I með áfastri 27 G þunnveggja 1,27 cm nál. 
Á sprautunni er nálarhlíf úr gúmmíi sem hulin er með plasthlíf, og gúmmístimpill. 
Áfylltur lyfjapenni með vedólízúmabi til gjafar undir húð er stakskammta einnota gjafabúnaður sem 
notaður er með handvirkri inndælingaraðferð. Hver áfylltur lyfjapenni er útbúinn öryggisbúnaði sem 
sér til þess að nálarvörn fer yfir nálina og festist þar að inndælingu lokinni. 
 
Pakkningar með 1 eða 2 áfylltum lyfjapennum og fjölpakkningar með 6 (6 pakkningar með 1) 
áfylltum lyfjapennum. 
 
Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 
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6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 
 
Leiðbeiningar um gjöf 

 
Þegar búið er að taka áfylltu sprautuna eða áfyllta lyfjapennann úr kæli skal bíða í 30 mínútur fyrir 
inndælingu til að lausnin nái herbergishita. 
 
Ekki má skilja áfylltu sprautuna eða áfyllta lyfjapennann eftir í beinu sólarljósi. 
 
Má ekki frjósa. Ekki má nota lyfið hafi það frosið. 
 
Fyrir gjöf skal skoða lausnina og leita eftir ögnum og litabreytingum. Lausnin skal vera litlaus til gul. 
Ekki má nota áfyllta sprautu eða áfylltan lyfjapenna ef agnir eru sjáanlegar eða litabreytingar eru til 
staðar. 
 
Hver áfyllt sprauta eða áfylltur lyfjapenni er eingöngu einnota.  
 
Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 
 
 
7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
8. MARKAÐSLEYFISNÚMER  
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
 
EU/1/14/923/002: 1 áfyllt sprauta 
EU/1/14/923/003: 2 áfylltar sprautur 
EU/1/14/923/004 fjölpakkning: 6 (6 pakkningar með 1) áfylltar sprautur 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
 
EU/1/14/923/005: 1 áfylltur lyfjapenni 
EU/1/14/923/006: 2 áfylltir lyfjapennar 
EU/1/14/923/007 fjölpakkning: 6 (6 pakkningar með 1) áfylltir lyfjapennar 
 
 
9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 
 
Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 22. maí 2014. 
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 12. desember 2018 
 
 
10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
 
Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is. 
 

http://www.ema.europa.eu/
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A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR 
SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT 

 
Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna 
 
AbbVie Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 
01605-4314 
Bandaríkin  
 
AbbVie Biotechnology, Ltd 
Road #2 Km 59.2 
PO Box 2191 
Barceloneta 
Puerto Rico 00617 
 
Lonza Biologics, Inc. 
101 International Drive 
Portsmouth 
NH 03801 
Bandaríkin 
 
Takeda Pharmaceuticals U.S.A. Inc.  
9450 Winnetka Avenue North  
Minneapolis  
MN 55445  
Bandaríkin 
 
Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt 
 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter-Straβe 25 
A-4020 Linz 
Austurríki 
 
 
B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN 
 
Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, 
kafla 4.2). 
 
 
C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS 
 
• Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR) 
 
Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir 
viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í 
tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni. 
 
 
D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ 

NOTKUN LYFSINS 
 
• Áætlun um áhættustjórnun 
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Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og 
fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun 
um áhættustjórnun sem ákveðnar verða. 
 
Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun: 
• Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu. 
• Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar 

upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða 
vegna þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst. 

 
Ef skil á samantekt um öryggi lyfsins og uppfærsla á áætlun um áhættustjórnun er áætluð á svipuðum 
tíma má skila þeim saman. 
 
• Viðbótaraðgerðir til að lágmarka áhættu 
 
Áður en lyfið er sett á markað ber markaðsleyfishafa að tryggja að allir læknar, sem búist er við 
að ávísi/noti Entyvio, hafi fengið í hendur læknapakka sem inniheldur eftirfarandi: 
 
• Samantekt á eiginleikum lyfs og fylgiseðil. 
• Fræðsluefni fyrir lækna.  
• Viðvörunarkort fyrir sjúklinga þegar meðferð með vedólízúmabi er hafin í fyrsta sinn 

(með Entyvio 300 mg stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn).  
 
Eftirfarandi meginskilaboð eiga að koma fram í fræðsluefninu fyrir lækna: 

 
• Að íhuga þurfi alla heilsufarssögu sjúklings, þ.m.t. fyrri eða samhliða notkun líffræðilegra 

lyfja. 
• Að engin reynsla liggi fyrir úr klínískum rannsóknum um notkun Entyvio hjá sjúklingum 

sem hafa áður fengið meðferð með natalízúmabi. Á grundvelli þekktrar hættu á myndun 
ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu hjá sjúklingum sem hafa áður notað natalízúmab 
eiga læknar venjulega að bíða í 12 vikur eftir síðasta skammt af natalízúmabi áður en 
meðferð með Entyvio er hafin. 

• Að fylgjast skuli með sjúklingum sem fá meðferð með Entyvio með tilliti til nýrra eða 
versnandi einkenna frá taugakerfi, á borð við þau sem talin eru upp hér fyrir neðan: 
o Máttleysi sem ágerist í öðrum helmingi líkamans eða klaufalegar 

útlimahreyfingar. 
o Sjóntruflanir. 
o Breytingar á hugsunarhætti, minni og áttun, sem leiða til ringlunar og 

persónuleikabreytinga. 
• Að íhuga skuli að vísa öllum sjúklingum sem fá ný eða versnandi einkenni sem benda til 

ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu til taugasérfræðings á sjúkrahúsi þar sem fyrir 
hendi er búnaður til að sjúkdómsgreina ágenga fjölhreiðra innlyksuheilabólgu. 
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VIÐAUKI III 
 

ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
ASKJA (300 mg) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 300 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
vedolizumab  
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Hvert hettuglas inniheldur 300 mg vedolizumab.  
Eftir blöndun inniheldur hver ml 60 mg vedolizumab.  
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: Súkrósi, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð, L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80.  
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn  
1 hettuglas  
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.  
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP  
 
 
9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. 
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10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER  
 
EU/1/14/923/001 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur. 
 
 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 
 
 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
MIÐI Á HETTUGLASI (300 mg) 
 
 
1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Entyvio 300 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
vedolizumab  
Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu. 
 
 
2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu. 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP  
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot  
 
 
5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
300 mg 
 
 
6. ANNAÐ 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
ASKJA (MEÐ BLUE BOX) – ÁFYLLT SPRAUTA (108 mg) 
(FJÖLPAKKNINGAR UNDANSKILDAR) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
vedolizumab  
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Hver áfyllt sprauta inniheldur 108 mg vedolizumab. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð, 
L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf 
Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stungulyf, lausn 
1 áfyllt sprauta 
2 áfylltar sprautur 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
Til notkunar undir húð. 
Eingöngu einnota. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfylltu sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/14/923/002 
EU/1/14/923/003 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Entyvio 108 mg 
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
YTRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) (108 mg) 
(6x1 ÁFYLLT SPRAUTA) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
vedolizumab  
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Hver áfyllt sprauta inniheldur 108 mg vedolizumab. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð, 
L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf 
Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
 
Stungulyf, lausn 
 
Fjölpakkning: 6 (6 pakkningar með 1) áfylltar sprautur 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til notkunar undir húð. 
Eingöngu einnota. 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 



55 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfylltu sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/14/923/004 (6x1 áfylltar sprautur) 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Entyvio 108 mg 
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (ÁN BLUE BOX) – ÁFYLLTAR SPRAUTUR (108 mg) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
vedolizumab  
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Hver áfyllt sprauta inniheldur 108 mg vedolizumab. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð, 
L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf. Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stungulyf, lausn 
1 áfyllt sprauta 
 
Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja sér. 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til notkunar undir húð 
Eingöngu einnota. 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfylltu sprautuna í öskjunni til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/14/923/004 (6x1 áfyllt sprauta) 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Entyvio 108 mg  
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
 
  



58 

 
LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 
 
YFIRFILMA (ÁFYLLT SPRAUTA) (108 mg) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
vedolizumab  
 
 
2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Takeda Pharma A/S (sem merki Takeda) 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
5. ANNAÐ 
 
Eingöngu einnota. 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
MERKIMIÐI Á SPRAUTU (108 mg) 
 
 
1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Entyvio 108 mg stungulyf 
vedolizumab  
s.c. 
 
 
2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
0,68 ml 
 
 
6. ANNAÐ 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
ASKJA (MEÐ BLUE BOX) – ÁFYLLTUR LYFJAPENNI (108 mg) 
(FJÖLPAKKNINGAR UNDANSKILDAR) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
vedolizumab  
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 108 mg vedolizumab. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð, 
L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf 
Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stungulyf, lausn 
1 áfylltur lyfjapenni 
2 áfylltir lyfjapennar 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til notkunar undir húð  
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
Eingöngu einnota. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfyllta lyfjapennann í öskjunni til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/14/923/005 
EU/1/14/923/006 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Entyvio 108 mg 
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
YTRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) (108 mg) 
(6x1 ÁFYLLTUR LYFJAPENNI) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
vedolizumab  
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 108 mg vedolizumab. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð, 
L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf 
Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stungulyf, lausn 
 
Fjölpakkning: 6 (6 pakkningar með 1) áfylltir lyfjapennar 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til notkunar undir húð 
Eingöngu einnota. 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfyllta lyfjapennann í öskjunni til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/14/923/007 (6x1 áfylltur lyfjapenni) 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Entyvio 108 mg 
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (ÁN BLUE BOX) – ÁFYLLTUR LYFJAPENNI (108 mg) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
vedolizumab  
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 108 mg vedolizumab. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð, 
L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf 
Nánari upplýsingar eru í fylgiseðli. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stungulyf, lausn 
1 áfylltur lyfjapenni 
 
Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja sér. 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til notkunar undir húð 
Eingöngu einnota. 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfyllta lyfjapennann í öskjunni til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/14/923/007 (6x1 áfylltur lyfjapenni) 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Entyvio 108 mg 
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 
 
YFIRFILMA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI) (108 mg) 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
vedolizumab  
 
 
2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Takeda Pharma A/S (sem merki Takeda) 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
5. ANNAÐ 
 
Eingöngu einnota. 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
MERKIMIÐI Á LYFJAPENNA (108 mg) 
 
 
1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Entyvio 108 mg stungulyf 
vedolizumab  
s.c. 
 
 
2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
0,68 ml 
 
 
6. ANNAÐ 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling 
 

Entyvio 300 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
vedólízúmab 

 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 
upplýsingar. 
• Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
• Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 
• Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 
• Læknirinn lætur þig einnig fá öryggiskort fyrir sjúklinga sem þú átt alltaf að hafa meðferðis.  
 
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
 
1. Upplýsingar um Entyvio og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota Entyvio 
3. Hvernig nota á Entyvio 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á Entyvio 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um Entyvio og við hverju það er notað 
 
Upplýsingar um Entyvio 
Entyvio inniheldur virka efnið „vedólízúmab“. Vedólízúmab er í flokki líffræðilegra lyfja sem kallast 
einstofna mótefni.  
 
Verkun Entyvio 
Entyvio virkar þannig að það hamlar prótíni á yfirborði hvítu blóðkornanna, sem veldur bólgunni í 
sáraristilbólgu, Crohns-sjúkdómi og garnapokabólgu. Þetta dregur úr bólgu. 
 
Notkun Entyvio 
Entyvio er notað við einkennum eftirtalinna sjúkdóma hjá fullorðnum: 
• miðlungsvirk/mjög virk sáraristilbólga  
• miðlungsvirkur/mjög virkur Crohns-sjúkdómur  
• miðlungsvirk/mjög virk garnapokabólga.  
 
Sáraristilbólga 
Sáraristilbólga er sjúkdómur sem veldur bólgu í ristli. Ef þú ert með sáraristilbólgu færðu fyrst önnur 
lyf. Ef þú sýnir ekki ákjósanleg viðbrögð eða þolir lyfin ekki getur læknirinn ávísað Entyvio til að 
draga úr einkennum sjúkdómsins.  
 
Crohns-sjúkdómur 
Crohns-sjúkdómur er sjúkdómur sem veldur bólgu í meltingarvegi. Ef þú ert með Crohns-sjúkdóm 
færðu fyrst önnur lyf. Ef þú sýnir ekki ákjósanleg viðbrögð eða þolir lyfin ekki getur læknirinn ávísað 
Entyvio til að draga úr einkennum sjúkdómsins.  
 
Garnapokabólga 
Garnapokabólga er sjúkdómur sem veldur bólgu í slímhúð garnapokans sem búinn var til í 
skurðaðgerð til að meðhöndla sáraristilbólgu. Ef þú ert með garnapokabólgu gætir þú fyrst fengið 
meðferð með sýklalyfjum. Ef þú svarar sýklalyfjameðferðinni ekki nógu vel gæti læknirinn gefið þér 
Entyvio til að draga úr einkennum sjúkdómsins. 
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2. Áður en byrjað er að nota Entyvio 
 
Ekki má nota Entyvio: 
• ef um er að ræða ofnæmi fyrir vedólízúmabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 
• ef þú ert með alvarlega, virka sýkingu - til dæmis berkla, sýklasótt, alvarlegan niðurgang og 

uppköst (maga- og garnabólgu), sýkingu í taugakerfi. 
 

Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitið ráða hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en Entyvio er gefið. 
 
Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða hjúkrunarfræðinginn þegar lyfið er notað í fyrsta sinn, 
á meðan meðferðinni stendur og á milli skammta:  
 
• ef vart verður við þokusýn, sjónmissi eða tvísýni, talörðugleika, máttleysi í handlegg eða 

fótlegg, breytingar á göngulagi eða jafnvægisvandamál, viðvarandi dofa, minnkað snertiskyn 
eða tilfinningaleysi, minnisleysi eða ringlun. Þetta geta verið einkenni alvarlegs og jafnvel 
lífshættulegs heilasjúkdóms sem kallast ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga. 

 
• ef vart verður við sýkingu, eða sýking kann að vera fyrir hendi – einkenni geta m.a. verið 

kuldahrollur, skjálfti, viðvarandi hósti eða hár hiti. Sumar sýkingar geta orðið alvarlegar og 
jafnvel lífshættulegar ef þær eru ekki meðhöndlaðar. 

 
• ef vart verður við ofnæmisviðbrögð eða annars konar viðbrögð við innrennslinu, svo sem 

mæði, öndunarörðugleika, ofsakláða, kláða, bólgur eða svima. Þessi einkenni geta komið fram 
við innrennsli eða að því loknu. Sjá nánari upplýsingar um innrennsli og ofnæmisviðbrögð í 
kafla 4.  

 
• ef þú ferð í bólusetningu á næstunni eða hefur nýlega fengið bólusetningu. Entyvio getur haft 

áhrif á hvernig þú svarar bólusetningu.  
 
• ef þú ert með krabbamein skaltu upplýsa lækninn um það. Í því tilviki verður læknirinn að taka 

ákvörðun um hvort þú getir fengið meðferð með Entyvio. 
 
• ef þér líður ekkert betur þar sem vedólízúmab getur þurft allt að 14 vikur til að verka hjá sumum 

sjúklingum með mjög virkan Crohns-sjúkdóm. 
 
Börn og unglingar 
Ekki er mælt með notkun Entyvio fyrir börn og unglinga (yngri en 18 ára) þar sem upplýsingar vantar 
um notkun lyfsins fyrir þennan aldurshóp. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða Entyvio 
Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð 
eða kynnu að verða notuð.  
 
Ekki ætti að gefa Entyvio samhliða öðrum líffræðilegum lyfjum sem bæla ónæmiskerfið þar sem áhrif 
þess eru ekki þekkt.  
 
Láttu lækninn vita ef þú hefur áður notað:  
• natalízúmab (lyf við heila- og mænusiggi) eða  
• rítúxímab (lyf við nokkrum tegundum krabbameins og iktsýki). 
Læknirinn ákveður hvort þú getur fengið Entyvio.  
 
Meðganga og brjóstagjöf  
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 
áður en lyfið er notað.  
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Meðganga 
Áhrif Entyvio á þungaðar konur eru ekki þekkt. Því á ekki að nota þetta lyf á meðgöngu. Þú og 
læknirinn ákveðið í sameiningu hvort hugsanlegur ávinningur vegi þyngra en hugsanleg áhætta fyrir 
móður og barn. 
 
Konum á barneignaraldri er ráðlagt frá að verða barnshafandi meðan á meðferð með Entyvio stendur. 
Nota skal öruggar getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur og í minnst 4,5 mánuði eftir að meðferð 
lýkur.  
 
Brjóstagjöf 
Ef þú ert með barn á brjósti eða ráðgerir að hafa barn á brjósti skaltu láta lækninn vita. Entyvio berst í 
brjóstamjólk. Ekki liggja nægilegar upplýsingar fyrir um hvaða áhrif það getur haft á barnið og á 
mjólkurframleiðslu. Vega þarf og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir þig 
og ákveða á grundvelli matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með Entyvio. 
 
Akstur og notkun véla 
Þetta lyf hefur minni háttar áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla eða tækja. Fáeinir sjúklingar hafa 
fundið fyrir svima eftir gjöf Entyvio. Akið hvorki né notið tæki eða vélar ef svimi gerir vart við sig.  
 
 
3. Hvernig nota á Entyvio 
 
Hversu mikið Entyvio á að gefa 
Meðferð með Entyvio er með sama hætti fyrir bæði sáraristilbólgu, Crohns-sjúkdóm og 
garnapokabólgu.  
 
Ráðlagður skammtur er 300 mg af Entyvio sem er gefinn sem hér segir (sjá töflu hér fyrir neðan): 
 

Meðferð (innrennsli) númer Tímasetning meðferðar (innrennslis) 
Meðferð 1 0 vikur 
Meðferð 2 2 vikum eftir meðferð 1 
Meðferð 3 6 vikum eftir meðferð 1 

Frekari meðferðir Á 8 vikna fresti 
 
Læknirinn mun hugsanlega breyta þessari meðferðaráætlun, allt eftir því hversu vel Entyvio verkar.  
 
• Læknir eða hjúkrunarfræðingur annast innrennslisgjöfina með dreypi í bláæð í handlegg 

(innrennsli í bláæð) á um það bil 30 mínútum. 
• Við fyrstu tvær innrennslisgjafirnar fylgist læknir eða hjúkrunarfræðingur vandlega með líðan 

þinni meðan á innrennsli stendur og í um það bil tvær klukkustundir eftir að því lýkur. Við allar 
innrennslisgjafir eftir það (eftir fyrstu tvö skiptin) verður fylgst með líðan þinni meðan á 
innrennsli stendur og í um það bil klukkustund eftir að því lýkur.  

 
Ef innrennslisgjöf Entyvio gleymist eða fellur niður 
Ef þú gleymir bókuðum tíma fyrir innrennslið eða forfallast skaltu bóka annan tíma sem allra fyrst. 
 
Ef hætt er að nota Entyvio 
Ekki má hætta að nota Entyvio án þess að ræða það við lækninn.  
 
Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 
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4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 
Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 
 
Alvarlegar aukaverkanir 
Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef vart verður við eitthvað eftirfarandi: 
• Ofnæmisviðbrögð (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) - einkennin geta 

m.a. verið: más eða erfiðleikar við öndun, ofsakláði, húðkláði, bólga, ógleði, verkur á 
innrennslisstað, roði á húð 

• Sýkingar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) - einkennin geta m.a. 
verið: kuldahrollur eða skjálfti, hár hiti eða útbrot 

 
Aðrar aukaverkanir 
Láttu lækninn vita eins fljótt og auðið er ef þú finnur fyrir einhverju af eftirfarandi: 
 
Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
• Kvef 
• Liðverkir 
• Höfuðverkur  
 
Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
• Hiti 
• Sýking í brjóstholi  
• Þreyta 
• Hósti 
• Inflúensa 
• Bakverkir 
• Verkur í hálsi 
• Sýking í ennisholum 
• Kláði 
• Útbrot og roði 
• Verkir í útlimum 
• Vöðvakrampar 
• Vöðvaslappleiki 
• Sýking í hálsi  
• Magapest 
• Sýking í endaþarmi 
• Eymsli í endaþarmi 
• Harðar hægðir 
• Uppþemba í maga 
• Vindgangur 
• Hár blóðþrýstingur 
• Náladofi eða stingir í húð 
• Brjóstsviði 
• Gyllinæð 
• Stífla í nefi 
• Exem 
• Nætursviti 
• Þrymlabólur (bólur) 
• Blæðing frá endaþarmi 
• Óþægindi fyrir brjósti 
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Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) 
• Roði og eymsli í hársekkjum 
• Sveppasýking í hálsi og munni 
• Leggangasýking 
• Ristill (herpez zoster) 

 
Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 
10.000 einstaklingum) 
• Lungnabólga 
• Þokusýn (minnkuð sjónskerpa) 
• Skyndileg, alvarleg ofnæmisviðbrögð sem geta valdið öndunarerfiðleikum, bólgu, hröðum 

hjartslætti, svitamyndun, blóðþrýstingsfalli, vægum svima, meðvitundarleysi og yfirliði 
(bráðaofnæmi og bráðaofnæmislost) 

 
Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) 
• lungnasjúkdómur sem veldur mæði (millivefslungnasjúkdómur) 
 
Tilkynning aukaverkana 
Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir 
sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt 
fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er 
hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 
 
 
5. Hvernig geyma á Entyvio 
 
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“. 
Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
 
Entyvio er gefið af lækni eða hjúkrunarfræðingi og ættu sjúklingar ekki að þurfa að geyma eða 
meðhöndla lyfið. 
 
Entyvio er eingöngu einnota. 
 
Óopnað hettuglas: Geymið í kæli (2°C-8°C). Geymið hettuglasið í upprunalegum umbúðum til 
varnar gegn ljósi. 
 
Blandaðar og þynntar lausnir: Notið tafarlaust. Sé þess ekki kostur má geyma blönduðu lausnina í 
hettuglasinu í allt að 8 klukkustundir við 2°C-8°C. Geyma má þynnta lausnina í 9 mg/ml 
natríumklóríðlausn (0,9%) fyrir stungulyf í allt að 12 klst. við stofuhita, eða ekki yfir 25°C eða í allt að 
24 klst. í kæli (2°C-8°C), eða í allt að 12 klukkustundir við stofuhita og í kæli (2°C-8°C) í allt að 24 
klukkustundir samtals. Á 24 klukkustunda tímabili má geyma blandaða lausn í hettuglasi í allt að 
8 klukkustundir við 2°C‑8°C, og þynnta lausn í innrennslispoka í allt að 12 klukkustundir við 
20°C-25°C. Geyma verður innrennslispokann í kæli (2°C-8°C) það sem eftir lifir af þessu 
24 klukkustunda tímabili. Draga verður þann tíma sem blönduð lausn var geymd í hettuglasinu frá 
þeim tíma sem geyma má lausnina í innrennslispokanum. 
 
Má ekki frjósa. 
 
Ekki skal nota lyfið ef einhverjar agnir eða litabreytingar sjást í vökvanum (lausnin á að vera tær eða 
ópallýsandi, litlaus eða ljósgulleit) áður en lyfið er gefið. 
 
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 
apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 
umhverfið. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
Entyvio inniheldur 
Virka innihaldsefnið er vedólízúmab. Hvert hettuglas inniheldur 300 mg af vedólízúmabi.  
Önnur innihaldsefni eru L-histidín, L-histidín einhýdróklóríð, L-arginín hýdróklóríð, súkrósi og 
pólýsorbat 80.  
 
Lýsing á útliti Entyvio og pakkningastærðir 
Entyvio er hvítur eða beinhvítur stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn afhent í hettuglasi úr gleri með 
gúmmítappa og plasthettu. 
 
Hver pakkning af Entyvio inniheldur eitt hettuglas.  
 
Markaðsleyfishafi 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
Framleiðandi 
 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter-Straβe 25 
A-4020 Linz 
Austurríki 
 
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 
 
België/Belgique/Belgien 
Takeda Belgium 
Tél./Tel.: +32 2 464 06 11 
takeda-belgium@takeda.com 
 

Lietuva 
Takeda, UAB 
Tel.: +370 521 09 070 
 
 

България  
Такеда България 
Тел.: + 359 2 958 27 36 
 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Takeda Belgium 
Tél./Tel.: +32 2 464 06 11 
takeda-belgium@takeda.com 
 

Česká republika 
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 
Tel: + 420 234 722 722 
 

Magyarország  
Takeda Pharma Kft. 
Tel.: +361 2707030  
 
 

Danmark  
Takeda Pharma A/S 
Tlf./Tel.: 00 800 6683 8470 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Malta 
Drugsales Ltd.  
Tel.: +356 2141 9070 
safety@drugsalesltd.com 
 

Deutschland 
Takeda GmbH 
Tel.: +49 (0) 800 825 3325 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Nederland 
Takeda Nederland bv 
Tel.: +31 20 203 5492 
medinfoEMEA@takeda.com 
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Eesti 
Takeda Pharma AS 
Tel.: +372 6177 669 
info@takeda.ee 
 

Norge 
Takeda AS 
Tlf.: +47 6676 3030 
infonorge@takeda.com  

Ελλάδα  
TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Τηλ.: +30 210 6387800 
gr.info@takeda.com 
 

Österreich 
Takeda Pharma Ges.m.b.H.  
Tel.: +43 (0) 800 20 80 50 

España 
Takeda Farmacéutica España S.A. 
Tel.: +34 917 90 42 22 
spain@takeda.com 
 

Polska 
Takeda Pharma sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 608 13 00 

France 
Takeda France SAS 
Tel.: +33 1 40 67 33 00 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Portugal 
Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda. 
Tel.: + 351 21 120 1457 

Hrvatska 
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 377 88 96 
 

România  
Takeda Pharmaceuticals SRL 
Tel.: +40 21 335 03 91 
 

Ireland 
Takeda Products Ireland Ltd. 
Tel.: 1800 937 970 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Slovenija 
Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba 
d.o.o. 
Tel.: +386 (0) 59 082 480 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími.: +354 535 7000 
vistor@vistor.is 
 

Slovenská republika 
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 
Tel.: +421 (2) 20 602 600 
 

Italia 
Takeda Italia S.p.A 
Tel.: +39 06 502601 
 

Suomi/Finland 
Takeda Oy 
Puh./Tel.: +358 20 746 5000 
infoposti@takeda.com  
 

Κύπρος 
A.Potamitis Medicare Ltd 
Tηλ: +357 22583333 
info@potamitismedicare.com  

Sverige 
Takeda Pharma AB 
Tel.: +46 8 731 28 00 
infosweden@takeda.com 
 

Latvija 
Takeda Latvia SIA 
Tel.: +371 67840082 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Takeda UK Ltd 
Tel.: +44 (0) 283 064 0902 
medinfoemea@takeda.com 
 

 
Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður  
 
Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 
 
Þessi fylgiseðill er í boði á sniði fyrir blinda eða sjónskerta sjúklinga og er fáanlegur hjá fulltrúa 
markaðsleyfishafa á hverjum stað. 
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Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki: 
 
Rekjanleiki 
 
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 
með skýrum hætti. 
 
Leiðbeiningar um blöndun og innrennsli 
 
1. Vinnið með smitgát þegar Entyvio-lausnin er útbúin til innrennslis í bláæð. 

 
2. Fjarlægið smellulokið af hettuglasinu og þurrkið stútinn með sprittþurrku. Blandið vedólízúmab 

með 4,8 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf við stofuhita (20°C-25°C), notið sprautu með nál af 
stærð 21-25. 

 
3. Stingið sprautunálinni í hettuglasið gegnum miðju tappans og beinið vökvanum meðfram 

hliðum þess til að forðast froðumyndun. 
 

4. Snúið hettuglasinu varlega í minnst 15 sekúndur. Hvorki má hrista hettuglasið né hvolfa því. 
 

5. Látið hettuglasið standa í allt að 20 mínútur við stofuhita (20°C-25°C) til að efnið blandist og 
öll froða hverfi. Á þeim tíma má snúa hettuglasinu og skoða hvernig leysnin er. Hafi fullri 
upplausn ekki verið náð eftir 20 mínútur skal láta lyfið leysast í 10 mínútur í viðbót. 

 
6. Skoða skal blandaða lausnina vel með tilliti til agna og litabreytinga áður en lyfið er þynnt. 

Lausnin á að vera tær eða ópallýsandi, litlaus til ljósgul og laus við sýnilegar agnir. Ekki skal 
gefa blandaða lausn ef hún er með röngum lit eða inniheldur agnir. 

 
7. Þegar stofninn er uppleystur skal snúa hettuglasinu varlega á hvolf þrisvar. 

 
8. Dragið strax út 5 ml (300 mg) af blönduðu Entyvio með sprautu með nál af stærð 21-25. 

 
9. Bætið 5 ml (300 mg) af blandaðri Entyvio-lausn við 250 ml af sæfðri 9 mg/ml 

natríumklóríðlausn (0,9%) fyrir stungulyf og blandið varlega saman við lausnina í 
innrennslispokanum (það þarf ekki að vera búið að draga út þessa 5 ml af 9 mg/ml 
natríumklóríðlausn (0,9%) fyrir stungulyf úr innrennslispokanum áður en Entyvio er bætt við). 
Ekki má bæta öðrum lyfjum við tilbúna innrennslislausn eða við innrennslissett fyrir gjöf í 
bláæð. Gefið innrennslislausnina á 30 mínútum. 

 

http://www.ema.europa.eu/
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Eftir blöndun á að gefa innrennslislausnina svo fljótt sem auðið er. 
 

 Geymsluaðstæður 
Í kæli (2°C-8°C) 20°C-25°C 

Blönduð lausn í hettuglasi 8 klukkustundir Má ekki geyma1 

Þynnt lausn í 9 mg/ml 
natríumklóríðlausn (0,9%) fyrir 
stungulyf 

24 klukkustundir2, 3 12 klukkustundir2 

1 Gert er ráð fyrir allt að 30 mínútum vegna blöndunar 
2 Þessi tími gerir ráð fyrir að blandaða lausnin sé strax þynnt í 9 mg/ml natríumklóríðlausninni (0,9%) fyrir 
stungulyf og aðeins geymd í innrennslispokanum. Draga skal allan þann tíma sem blandaða lausnin var geymd í 
hettuglasinu frá tímanum sem leyfilegt er að geyma lausnina í innrennslispokanum. 
3 Af þessum tíma geta verið allt að 12 klukkustundir við 20°C‑25°C. 
 
Má ekki frjósa. Geymið ekki leifar af blönduðu lausninni eða innrennslislausninni til að nota síðar. 
Hvert hettuglas er einnota.  
 
Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling 
 

Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
vedólízúmab 

 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 
upplýsingar. 
• Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
• Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 
• Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 
• Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 
 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
 
1. Upplýsingar um Entyvio og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota Entyvio 
3. Hvernig nota á Entyvio 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á Entyvio 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um Entyvio og við hverju það er notað 
 
Upplýsingar um Entyvio 
Entyvio inniheldur virka efnið „vedólízúmab“. Vedólízúmab er í flokki líffræðilegra lyfja sem kallast 
einstofna mótefni.  
 
Verkun Entyvio 
Entyvio virkar þannig að það hamlar prótíni á yfirborði hvítu blóðkornanna, sem veldur bólgunni í 
sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdómi. Þetta dregur úr bólgu. 
 
Notkun Entyvio 
Entyvio er notað við einkennum eftirtalinna sjúkdóma hjá fullorðnum: 
• miðlungsvirk/mjög virk sáraristilbólga  
• miðlungsvirkur/mjög virkur Crohns-sjúkdómur.  
 
Sáraristilbólga 
Sáraristilbólga er sjúkdómur sem veldur bólgu í ristli. Ef þú ert með sáraristilbólgu færðu fyrst önnur 
lyf. Ef þú sýnir ekki ákjósanleg viðbrögð eða þolir lyfin ekki getur læknirinn ávísað Entyvio til að 
draga úr einkennum sjúkdómsins.  
 
Crohns-sjúkdómur 
Crohns-sjúkdómur er sjúkdómur sem veldur bólgu í meltingarvegi. Ef þú ert með Crohns-sjúkdóm 
færðu fyrst önnur lyf. Ef þú sýnir ekki ákjósanleg viðbrögð eða þolir lyfin ekki getur læknirinn ávísað 
Entyvio til að draga úr einkennum sjúkdómsins.  
 
 
2. Áður en byrjað er að nota Entyvio 
 
Ekki má nota Entyvio: 
• ef um er að ræða ofnæmi fyrir vedólízúmabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 
• ef þú ert með alvarlega, virka sýkingu - til dæmis berkla, sýklasótt, alvarlegan niðurgang og 

uppköst (maga- og garnabólgu), sýkingu í taugakerfi. 
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Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Entyvio er notað. 
 
Hafðu tafarlaust samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn þegar lyfið er 
notað í fyrsta sinn, á meðan meðferðinni stendur og á milli skammta:  
 
• ef vart verður við þokusýn, sjónmissi eða tvísýni, talörðugleika, máttleysi í handlegg eða 

fótlegg, breytingar á göngulagi eða jafnvægisvandamál, viðvarandi dofa, minnkað snertiskyn 
eða tilfinningaleysi, minnisleysi eða ringlun. Þetta geta verið einkenni alvarlegs og jafnvel 
lífshættulegs heilasjúkdóms sem kallast ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga. 

 
• ef vart verður við sýkingu, eða sýking kann að vera fyrir hendi – einkenni geta m.a. verið 

kuldahrollur, skjálfti, viðvarandi hósti eða hár hiti. Sumar sýkingar geta orðið alvarlegar og 
jafnvel lífshættulegar ef þær eru ekki meðhöndlaðar. 

 
• ef vart verður við ofnæmisviðbrögð, svo sem mæði, öndunarörðugleika, ofsakláða, kláða, 

bólgur eða svima. Sjá nánari upplýsingar um ofnæmisviðbrögð í kafla 4.  
 
• ef þú ferð í bólusetningu á næstunni eða hefur nýlega fengið bólusetningu. Entyvio getur haft 

áhrif á hvernig þú svarar bólusetningu.  
 
• ef þú ert með krabbamein skaltu upplýsa lækninn um það. Í því tilviki verður læknirinn að taka 

ákvörðun um hvort þú getir fengið meðferð með Entyvio. 
 
• ef þér líður ekkert betur þar sem vedólízúmab getur þurft allt að 14 vikur til að verka hjá sumum 

sjúklingum með mjög virkan Crohns-sjúkdóm. 
 
Börn og unglingar 
Ekki er mælt með notkun Entyvio fyrir börn og unglinga (yngri en 18 ára) þar sem upplýsingar vantar 
um notkun lyfsins fyrir þennan aldurshóp. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða Entyvio 
Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega 
verið notuð eða kynnu að verða notuð.  
 
Ekki ætti að gefa Entyvio samhliða öðrum líffræðilegum lyfjum sem bæla ónæmiskerfið þar sem áhrif 
þess eru ekki þekkt.  
 
Láttu lækninn vita ef þú hefur áður notað:  
• natalízúmab (lyf við heila- og mænusiggi) eða  
• rítúxímab (lyf við nokkrum tegundum krabbameins og iktsýki). 
Læknirinn ákveður hvort þú getur fengið Entyvio.  
 
Meðganga og brjóstagjöf  
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 
áður en lyfið er notað.  
 
Meðganga 
Áhrif Entyvio á þungaðar konur eru ekki þekkt. Því á ekki að nota þetta lyf á meðgöngu. Þú og 
læknirinn ákveðið í sameiningu hvort hugsanlegur ávinningur vegi þyngra en hugsanleg áhætta fyrir 
móður og barn. 
 
Konum á barneignaraldri er ráðlagt frá að verða barnshafandi meðan á meðferð með Entyvio stendur. 
Nota skal öruggar getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur og í minnst 4,5 mánuði eftir að meðferð 
lýkur.  
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Brjóstagjöf 
Ef þú ert með barn á brjósti eða ráðgerir að hafa barn á brjósti skaltu láta lækninn vita. Entyvio berst í 
brjóstamjólk. Ekki liggja nægilegar upplýsingar fyrir um hvaða áhrif það getur haft á barnið og á 
mjólkurframleiðslu. Vega þarf og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir þig 
og ákveða á grundvelli matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með Entyvio. 
 
Akstur og notkun véla 
Þetta lyf hefur minni háttar áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla eða tækja. Fáeinir sjúklingar hafa 
fundið fyrir svima eftir gjöf Entyvio. Akið hvorki né notið tæki eða vélar ef svimi gerir vart við sig.  
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn inniheldur natríum 
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst 
natríumlaust. 
 
 
3. Hvernig nota á Entyvio 
 
Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 
lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 
 
Þú eða umönnunaraðili þinn fáið þjálfun í gjöf Entyvio undir húð. 
 
Hversu mikið Entyvio á að gefa 
Meðferð með Entyvio er með sama hætti fyrir bæði sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdóm.  
 
Ráðlagður skammtur er 108 mg af Entyvio sem er gefinn með inndælingu undir húð á tveggja vikna 
fresti. 
• Í upphafi meðferðar gefur læknirinn fyrstu skammta Entyvio með dreypi í bláæð í handlegg 

(innrennsli í bláæð), sem tekur um það bil 30 mínútur. 
• Þegar þú hefur fengið að minnsta kosti tvisvar innrennsli í bláæð getur þú byrjað að fá Entyvio 

með inndælingu undir húð. Fyrsta inndæling undir húð er gefin á þeim tíma sem þú hefðir átt að 
fá næsta innrennsli í bláæð, og eftir það færð þú lyfið á tveggja vikna fresti.  

 
Entyvio dælt inn 
Að lokinni þjálfun getur þú sjálf(ur) gefið þér inndælingu undir húð, eða fengið aðstoð frá 
umönnunaraðila. Leiðbeiningar má finna aftast í þessum fylgiseðli. 
 
Ef gleymist að nota Entyvio eða skammtur fellur niður 
Ef þú gleymir skammti eða skammtur fellur niður skaltu dæla næsta skammti inn eins fljótt og hægt er, 
og eftir það á tveggja vikna fresti. 
 
Ef hætt er að nota Entyvio 
Ekki hætta að nota Entyvio án þess að ræða það við lækninn.  
 
Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 
notkun lyfsins. 
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4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 
Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 
 
Alvarlegar aukaverkanir 
Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef vart verður við eitthvað eftirfarandi: 
• Ofnæmisviðbrögð (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum), einkennin geta 

m.a. verið: más eða erfiðleikar við öndun, ofsakláði, húðkláði, bólga, ógleði, roði á húð 
• Sýkingar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum), einkennin geta m.a. verið: 

kuldahrollur eða skjálfti, hár hiti eða útbrot  
 
Aðrar aukaverkanir 
Láttu lækninn vita eins fljótt og auðið er ef þú finnur fyrir einhverju af eftirfarandi: 
 
Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
• Kvef 
• Liðverkir 
• Höfuðverkur  
 
Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
• Hiti 
• Sýking í brjóstholi  
• Þreyta 
• Hósti 
• Inflúensa 
• Bakverkir 
• Verkur í hálsi 
• Sýking í ennisholum 
• Kláði 
• Útbrot og roði 
• Verkir í útlimum 
• Vöðvakrampar 
• Vöðvaslappleiki 
• Sýking í hálsi  
• Magapest 
• Sýking í endaþarmi 
• Eymsli í endaþarmi 
• Harðar hægðir 
• Uppþemba í maga 
• Vindgangur 
• Hár blóðþrýstingur 
• Náladofi eða stingir í húð 
• Brjóstsviði 
• Gyllinæð 
• Stífla í nefi 
• Exem 
• Nætursviti  
• Þrymlabólur (bólur) 
• Viðbrögð á stungustað (þ.m.t. verkur, bólga, roði eða kláði) 
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Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) 
• Roði og eymsli í hársekkjum 
• Sveppasýking í hálsi og munni 
• Leggangasýking 
• Ristill (herpez zoster) 

 
Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 
10.000 einstaklingum) 
• Lungnabólga 
• Þokusýn (minnkuð sjónskerpa) 
• Skyndileg, alvarleg ofnæmisviðbrögð sem geta valdið öndunarerfiðleikum, bólgu, hröðum 

hjartslætti, svitamyndun, blóðþrýstingsfalli, vægum svima, meðvitundarleysi og yfirliði 
(bráðaofnæmi og bráðaofnæmislost) 

 
Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) 
• lungnasjúkdómur sem veldur mæði (millivefslungnasjúkdómur) 
 
Tilkynning aukaverkana 
Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 
aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 
samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 
aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 
 
 
5. Hvernig geyma á Entyvio 
 
• Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
• Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
• Entyvio er eingöngu einnota.  
• Geymið í kæli (2°C-8°C). Geymið áfylltu sprautuna/sprauturnar í upprunalegum umbúðum til 

varnar gegn ljósi. Ef nauðsyn krefur má geyma eina áfyllta sprautu utan kælis varða gegn ljósi í 
allt að 7 daga við herbergishita (allt að 25°C). Ekki má nota áfylltu sprautuna ef hún hefur verið 
utan kælis lengur en í 7 daga. 

• Má ekki frjósa. Geymið fjarri beinu sólarljósi. 
• Ekki skal nota lyfið ef einhverjar agnir eða litabreytingar sjást í vökvanum (á að vera litlaus eða 

ljósgulleitur) áður en lyfið er gefið.  
• Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 
umhverfið. 

 
 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
Entyvio inniheldur 
• Virka innihaldsefnið er vedólízúmab. Hver áfyllt sprauta inniheldur 108 mg af vedólízúmabi.  
• Önnur innihaldsefni eru sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, L-histidín, L-histidín 

einhýdróklóríð, L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf. 
 
Lýsing á útliti Entyvio og pakkningastærðir 
• Entyvio er litlaust til gulleitt stungulyf, lausn í áfylltri sprautu úr gleri með öryggisbúnaði sem 

sér til þess að nálarvörn fer yfir nálina og festist þar að inndælingu lokinni. Á sprautunni er 
nálarhlíf úr gúmmíi sem hulin er með plasthlíf, og gúmmístimpill. 

• Entyvio kemur í öskjum sem innihalda 1 eða 2 áfylltar sprautur og í fjölpakkningum sem 
innihalda 6 (6x1) áfylltar sprautur. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


83 

Markaðsleyfishafi 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
Framleiðandi 
 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter-Straβe 25 
A-4020 Linz 
Austurríki 
 
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 
 
België/Belgique/Belgien 
Takeda Belgium 
Tél./Tel.: +32 2 464 06 11 
takeda-belgium@takeda.com 
 

Lietuva 
Takeda, UAB 
Tel.: +370 521 09 070 
 
 

България  
Такеда България 
Тел.: + 359 2 958 27 36 
 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Takeda Belgium 
Tél./Tel.: +32 2 464 06 11 
takeda-belgium@takeda.com 
 

Česká republika 
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 
Tel: + 420 234 722 722 
 

Magyarország  
Takeda Pharma Kft. 
Tel.: +361 2707030  
 
 

Danmark  
Takeda Pharma A/S 
Tlf./Tel.: 00 800 6683 8470 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Malta 
Drugsales Ltd.  
Tel.: +356 2141 9070 
safety@drugsalesltd.com 
 

Deutschland 
Takeda GmbH 
Tel.: +49 (0) 800 825 3325 
medinfoEMEA@takeda.com 

Nederland 
Takeda Nederland bv 
Tel.: +31 20 203 5492 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Eesti 
Takeda Pharma AS 
Tel.: +372 6177 669 
info@takeda.ee 
 

Norge 
Takeda AS 
Tlf.: +47 6676 3030 
infonorge@takeda.com  

Ελλάδα  
TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Τηλ.: +30 210 6387800 
gr.info@takeda.com 
 

Österreich 
Takeda Pharma Ges.m.b.H.  
Tel.: +43 (0) 800 20 80 50 

España 
Takeda Farmacéutica España S.A. 
Tel.: +34 917 90 42 22 
spain@takeda.com 
 

Polska 
Takeda Pharma sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 608 13 00 
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France 
Takeda France SAS 
Tel.: +33 1 40 67 33 00 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Portugal 
Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda. 
Tel.: + 351 21 120 1457 

Hrvatska 
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 377 88 96 
 

România  
Takeda Pharmaceuticals SRL 
Tel.: +40 21 335 03 91 
 

Ireland 
Takeda Products Ireland Ltd. 
Tel.: 1800 937 970 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Slovenija 
Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba 
d.o.o. 
Tel.: +386 (0) 59 082 480 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími.: +354 535 7000 
vistor@vistor.is 
 

Slovenská republika 
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 
Tel.: +421 (2) 20 602 600 
 

Italia 
Takeda Italia S.p.A 
Tel.: +39 06 502601 
 

Suomi/Finland 
Takeda Oy 
Puh./Tel.: +358 20 746 5000 
infoposti@takeda.com  
 

Κύπρος 
A.Potamitis Medicare Ltd 
Tηλ: +357 22583333 
info@potamitismedicare.com  

Sverige 
Takeda Pharma AB 
Tel.: +46 8 731 28 00 
infosweden@takeda.com 
 

Latvija 
Takeda Latvia SIA 
Tel.: +371 67840082 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Takeda UK Ltd 
Tel.: +44 (0) 283 064 0902 
medinfoemea@takeda.com 
 

 
Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður  
 
Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 
 
Þessi fylgiseðill er í boði á sniði fyrir blinda eða sjónskerta sjúklinga og er fáanlegur hjá fulltrúa 
markaðsleyfishafa á hverjum stað. 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki: 
 
Rekjanleiki 
 
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 
með skýrum hætti. 

http://www.ema.europa.eu/
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Notkunarleiðbeiningar: 
 
Lestu og fylgdu þessum leiðbeiningum áður en þú sprautar þig. Áður en áfyllt sprauta með Entyvio er 
notuð í fyrsta skipti mun læknirinn, hjúkrunarfræðingur eða lyfjafræðingur leiðbeina þér um notkun 
hennar. 
 
Einnota áfyllt sprauta með Entyvio 
Fyrir notkun 
   Nálarhlíf Lyf Nál 

 

Fjólublár stimpill Grip fyrir fingur Gormur Nálarhetta 
 
Eftir notkun 
 Nálarhlíf   

 

 Nál undir nálarhlíf   
Hver áfyllt sprauta er með nálarhlíf. Þegar þú hefur ýtt stimplinum eins langt niður og hægt er og sleppt 
honum aftur, fer nálarhlífin sjálfkrafa yfir nálina. 
 

1) Settu það sem þú þarft fyrir inndælinguna á hreint og flatt yfirborð 

 
 Taktu öskjuna með áfylltri sprautu úr kæli. 

• Ef þú ert að opna öskjuna í fyrsta sinn skaltu athuga hvort askjan sé 
almennilega innsigluð. Ekki nota áfylltu sprautuna/sprauturnar ef 
einhver innsiglanna á öskjunni eru rofin eða ef þau vantar. 

• Athugaðu fyrningardagsetninguna (EXP) á öskjunni. Ekki má nota 
lyfið eftir fyrningardagsetninguna sem tilgreind er á öskjunni. 

• Taktu eina áfyllta sprautu úr öskjunni. Geymdu áfylltu sprauturnar 
sem eftir eru í öskjunni í kæli. 

 
 Bíddu í 30 mínútur svo áfyllta sprautan nái stofuhita fyrir notkun. 

• Ekki má hita áfylltu sprautuna með neinum öðrum hætti. 
• Ekki má láta sprautuna vera í beinu sólarljósi. 
• Ekki má taka áfylltu sprautuna úr bakkanum fyrr en þú ert tilbúin(n) 

til að dæla inn lyfinu. 
 
 Þú þarft einnig: 

• Sprittklút 

 
 

Bíddu í 30 mínútur 
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• Bómullarhnoðra eða grisju  
• Nálabox 

 

2) Opnaðu öskjuna og athugaðu áfylltu sprautuna  

 Þvoðu þér um hendurnar. 
 

 Flettu pappírnum á bakkanum af og lyftu áfylltu sprautunni úr 
bakkanum með því að halda um meginhluta hennar. 
• Ekki má lyfta sprautunni upp með því að grípa um fjólubláa 

stimpilinn eða snerta stimpilinn með öðrum hætti. 
• Ekki má fjarlægja nálarhettuna fyrr en þú ert tilbúin(n) til að 

dæla inn lyfinu. 
 

 Athugaðu hvort einhverjar skemmdir eru sjáanlegar á áfylltu 
sprautunni. 
• Ekki má nota áfylltu sprautuna ef einhverjar skemmdir eru 

sjáanlegar. 
 

 Athugaðu fyrningardagsetninguna á áfylltu sprautunni. 
• Ekki má nota lyfið eftir fyrningardagsetninguna sem sést á 

áfylltu sprautunni. 
 
 Skoðaðu lyfið. Það ætti að vera litlaust eða gulleitt.  

• Ekki má nota áfylltu sprautuna ef lyfið er skýjað eða 
inniheldur agnir. 

 
 Þú gætir séð loftbólur í sprautunni. Það er eðlilegt. 

• Ekki má reyna að fjarlægja loftbólur úr áfylltu sprautunni. 
• Ekki má hrista sprautuna. 

 

 

3) Undirbúðu stungustaðinn  

 Veldu stungustað, eftirfarandi valkostir koma til greina:  
• Framan á læri, eða 
• magasvæði (kviður), fyrir utan 5 cm svæði í kringum naflann, 

eða 
• aftan á upphandlegg (aðeins ef umönnunaraðili gefur 

inndælinguna). 
 

 Notaðu nýjan stungustað eða annað svæði á sama stungustað fyrir 
hverja inndælingu. 
• Ekki má sprauta í fæðingarbletti, ör, marbletti eða þar sem 

húðin er aum, hörð, rauð eða sködduð. 
 

 Strjúktu yfir valinn stungustað með sprittklút. Láttu húðina 
þorna.  
• Ekki má snerta þetta svæði aftur áður en þú sprautar þig.  
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4) Sprautaðu þig með Entyvio  
 

 Dragðu nálarhettuna beint af.  
• Ekki má snerta fjólubláa stimpilinn eða toga hann til baka. 
• Þú gætir séð dropa af vökva á enda nálarinnar.  

Það er eðlilegt. 
• Ekki má snerta nálina eða setja nálarhettuna aftur á hana. 
• Ekki má nota áfyllta sprautu sem hefur dottið. 
• Ekki má nota áfyllta sprautu með beyglaðri eða brotinni nál. 

 
 Fleygðu nálarhettunni. 

 
 Haltu áfylltu sprautunni í annarri hendinni og notaðu hina höndina 

til að klípa utan um húðina á stungustaðnum. 
• Ekki sleppa húðinni fyrr en inndælingu er lokið. 
 

 Stingdu nálinni með u.þ.b. 45 gráðu halla alveg inn í húðina sem 
klipið er utan um. 

 
 Þrýstu stimplinum niður eins langt og hann kemst til að þú fáir 

örugglega allt lyfið. 
• Taktu nálina úr húðinni án þess að sleppa stimplinum. 

 
 Taktu þumalinn af stimplinum til að nálarhlífin fari yfir nálina. 
 
 Þú gætir séð blóðdropa á stungustaðnum. Þrýstu þá á 

stungustaðinn með bómullarhnoðra eða grisju. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5) Fleygðu notuðum hlutum  

 Settu notuðu áfylltu sprautuna strax eftir notkun í nálabox eða 
annað stunguhelt ílát. 
• Fargaðu ílátinu samkvæmt reglum á hverjum stað. 

 
 Öðru efni má farga með heimilissorpi. 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling 
 

Entyvio 108 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
vedólízúmab 

 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 
upplýsingar. 
• Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
• Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 
• Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 
• Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 
 
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
 
1. Upplýsingar um Entyvio og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota Entyvio 
3. Hvernig nota á Entyvio 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á Entyvio 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um Entyvio og við hverju það er notað 
 
Upplýsingar um Entyvio 
Entyvio inniheldur virka efnið „vedólízúmab“. Vedólízúmab er í flokki líffræðilegra lyfja sem kallast 
einstofna mótefni.  
 
Verkun Entyvio 
Entyvio virkar þannig að það hamlar prótíni á yfirborði hvítu blóðkornanna, sem veldur bólgunni í 
sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdómi. Þetta dregur úr bólgu. 
 
Notkun Entyvio 
Entyvio er notað við einkennum eftirtalinna sjúkdóma hjá fullorðnum: 
• miðlungsvirk/mjög virk sáraristilbólga  
• miðlungsvirkur/mjög virkur Crohns-sjúkdómur.  
 
Sáraristilbólga 
Sáraristilbólga er sjúkdómur sem veldur bólgu í ristli. Ef þú ert með sáraristilbólgu færðu fyrst önnur 
lyf. Ef þú sýnir ekki ákjósanleg viðbrögð eða þolir lyfin ekki getur læknirinn ávísað Entyvio til að 
draga úr einkennum sjúkdómsins.  
 
Crohns-sjúkdómur 
Crohns-sjúkdómur er sjúkdómur sem veldur bólgu í meltingarvegi. Ef þú ert með Crohns-sjúkdóm 
færðu fyrst önnur lyf. Ef þú sýnir ekki ákjósanleg viðbrögð eða þolir lyfin ekki getur læknirinn ávísað 
Entyvio til að draga úr einkennum sjúkdómsins.  
 
 
2. Áður en byrjað er að nota Entyvio 
 
Ekki má nota Entyvio: 
• ef um er að ræða ofnæmi fyrir vedólízúmabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 

kafla 6). 
• ef þú ert með alvarlega, virka sýkingu - til dæmis berkla, sýklasótt, alvarlegan niðurgang og 

uppköst (maga- og garnabólgu), sýkingu í taugakerfi. 
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Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Entyvio er notað. 
 
Hafðu tafarlaust samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn þegar lyfið er 
notað í fyrsta sinn, á meðan meðferðinni stendur og á milli skammta:  
 
• ef vart verður við þokusýn, sjónmissi eða tvísýni, talörðugleika, máttleysi í handlegg eða 

fótlegg, breytingar á göngulagi eða jafnvægisvandamál, viðvarandi dofa, minnkað snertiskyn 
eða tilfinningaleysi, minnisleysi eða ringlun. Þetta geta verið einkenni alvarlegs og jafnvel 
lífshættulegs heilasjúkdóms sem kallast ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga. 

 
• ef vart verður við sýkingu, eða sýking kann að vera fyrir hendi – einkenni geta m.a. verið 

kuldahrollur, skjálfti, viðvarandi hósti eða hár hiti. Sumar sýkingar geta orðið alvarlegar og 
jafnvel lífshættulegar ef þær eru ekki meðhöndlaðar. 

 
• ef vart verður við ofnæmisviðbrögð, svo sem mæði, öndunarörðugleika, ofsakláða, kláða, 

bólgur eða svima. Sjá nánari upplýsingar um ofnæmisviðbrögð í kafla 4.  
 
• ef þú ferð í bólusetningu á næstunni eða hefur nýlega fengið bólusetningu. Entyvio getur haft 

áhrif á hvernig þú svarar bólusetningu.  
 
• ef þú ert með krabbamein skaltu upplýsa lækninn um það. Í því tilviki verður læknirinn að taka 

ákvörðun um hvort þú getir fengið meðferð með Entyvio. 
 
• ef þér líður ekkert betur þar sem vedólízúmab getur þurft allt að 14 vikur til að verka hjá sumum 

sjúklingum með mjög virkan Crohns-sjúkdóm. 
 
Börn og unglingar 
Ekki er mælt með notkun Entyvio fyrir börn og unglinga (yngri en 18 ára) þar sem upplýsingar vantar 
um notkun lyfsins fyrir þennan aldurshóp. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða Entyvio 
Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega 
verið notuð eða kynnu að verða notuð.  
 
• Ekki ætti að gefa Entyvio samhliða öðrum líffræðilegum lyfjum sem bæla ónæmiskerfið þar 

sem áhrif þess eru ekki þekkt.  
 
Láttu lækninn vita ef þú hefur áður notað:  
• natalízúmab (lyf við heila- og mænusiggi) eða  
• rítúxímab (lyf við nokkrum tegundum krabbameins og iktsýki). 
Læknirinn ákveður hvort þú getur fengið Entyvio.  
 
Meðganga og brjóstagjöf  
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 
áður en lyfið er notað.  
 
Meðganga 
Áhrif Entyvio á þungaðar konur eru ekki þekkt. Því á ekki að nota þetta lyf á meðgöngu. Þú og 
læknirinn ákveðið í sameiningu hvort hugsanlegur ávinningur vegi þyngra en hugsanleg áhætta fyrir 
móður og barn. 
 
Konum á barneignaraldri er ráðlagt frá að verða barnshafandi meðan á meðferð með Entyvio stendur. 
Nota skal öruggar getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur og í minnst 4,5 mánuði eftir að meðferð 
lýkur.  
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Brjóstagjöf 
Ef þú ert með barn á brjósti eða ráðgerir að hafa barn á brjósti skaltu láta lækninn vita. Entyvio berst í 
brjóstamjólk. Ekki liggja nægilegar upplýsingar fyrir um hvaða áhrif það getur haft á barnið og á 
mjólkurframleiðslu. Vega þarf og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir þig 
og ákveða á grundvelli matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með Entyvio. 
 
Akstur og notkun véla 
Þetta lyf hefur minni háttar áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla eða tækja. Fáeinir sjúklingar hafa 
fundið fyrir svima eftir gjöf Entyvio. Akið hvorki né notið tæki eða vélar ef svimi gerir vart við sig.  
 
Entyvio 108 mg stungulyf, lausn inniheldur natríum 
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst 
natríumlaust. 
 
 
3. Hvernig nota á Entyvio 
 
Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 
lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 
 
Þú eða umönnunaraðili þinn fáið þjálfun í gjöf Entyvio undir húð. 
 
Hversu mikið Entyvio á að gefa 
Meðferð með Entyvio er með sama hætti fyrir bæði sáraristilbólgu og Crohns-sjúkdóm.  
 
Ráðlagður skammtur er 108 mg af Entyvio sem er gefinn með inndælingu undir húð á tveggja vikna 
fresti. 
 
• Í upphafi meðferðar gefur læknirinn fyrstu skammta Entyvio með dreypi í bláæð í handlegg 

(innrennsli í bláæð), sem tekur um það bil 30 mínútur. 
• Þegar þú hefur fengið að minnsta kosti tvisvar innrennsli í bláæð getur þú byrjað að fá Entyvio 

með inndælingu undir húð. Fyrsta inndæling undir húð er gefin á þeim tíma sem þú hefðir átt að 
fá næsta innrennsli í bláæð, og eftir það færð þú lyfið á tveggja vikna fresti.  

 
Entyvio dælt inn 
Að lokinni þjálfun getur þú sjálf(ur) gefið þér inndælingu undir húð, eða fengið aðstoð frá 
umönnunaraðila. Leiðbeiningar má finna aftast í þessum fylgiseðli. 
 
Ef gleymist að nota Entyvio eða skammtur fellur niður 
Ef þú gleymir skammti eða skammtur fellur niður skaltu dæla næsta skammti inn eins fljótt og hægt er, 
og eftir það á tveggja vikna fresti. 
 
Ef hætt er að nota Entyvio 
Ekki hætta að nota Entyvio án þess að ræða það við lækninn.  
 
Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 
notkun lyfsins. 
 
 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 
Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 
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Alvarlegar aukaverkanir 
Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef vart verður við eitthvað eftirfarandi: 
• Ofnæmisviðbrögð (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) - einkennin geta 

m.a. verið: más eða erfiðleikar við öndun, ofsakláði, húðkláði, bólga, ógleði, roði á húð. 
• Sýkingar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) - einkennin geta m.a. 

verið: kuldahrollur eða skjálfti, hár hiti eða útbrot. 
 
Aðrar aukaverkanir  
Láttu lækninn vita eins fljótt og auðið er ef þú finnur fyrir einhverju af eftirfarandi: 
 
Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
• Kvef 
• Liðverkir 
• Höfuðverkur  
 
Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
• Hiti 
• Sýking í brjóstholi  
• Þreyta 
• Hósti 
• Inflúensa 
• Bakverkir 
• Verkur í hálsi 
• Sýking í ennisholum 
• Kláði 
• Útbrot og roði 
• Verkir í útlimum 
• Vöðvakrampar 
• Vöðvaslappleiki 
• Sýking í hálsi  
• Magapest 
• Sýking í endaþarmi 
• Eymsli í endaþarmi 
• Harðar hægðir 
• Uppþemba í maga 
• Vindgangur 
• Hár blóðþrýstingur 
• Náladofi eða stingir í húð 
• Brjóstsviði 
• Gyllinæð 
• Stífla í nefi 
• Exem 
• Nætursviti  
• Þrymlabólur (bólur) 
• Viðbrögð á stungustað (þ.m.t. verkur, bólga, roði eða kláði) 
 
Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) 
• Roði og eymsli í hársekkjum 
• Sveppasýking í hálsi og munni 
• Leggangasýking 
• Ristill (herpez zoster) 
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Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 
10.000 einstaklingum) 
• Lungnabólga 
• Þokusýn (minnkuð sjónskerpa) 
• Skyndileg, alvarleg ofnæmisviðbrögð sem geta valdið öndunarerfiðleikum, bólgu, hröðum 

hjartslætti, svitamyndun, blóðþrýstingsfalli, vægum svima, meðvitundarleysi og yfirliði 
(bráðaofnæmi og bráðaofnæmislost) 

 
Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) 
• lungnasjúkdómur sem veldur mæði (millivefslungnasjúkdómur) 
 
Tilkynning aukaverkana 
Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 
aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 
samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 
aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 
 
 
5. Hvernig geyma á Entyvio 
 
• Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
• Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“. 

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
• Entyvio er eingöngu einnota. 
• Geymið í kæli (2°C-8°C). Geymið áfyllta lyfjapennann/-pennana í upprunalegum umbúðum til 

varnar gegn ljósi. Ef nauðsyn krefur má geyma einn áfylltan lyfjapenna utan kælis varinn gegn 
ljósi í allt að 7 daga við herbergishita (allt að 25°C). Ekki má nota áfyllta lyfjapennann ef hann 
hefur verið utan kælis lengur en í 7 daga. 

• Má ekki frjósa. Geymið fjarri beinu sólarljósi. 
• Ekki skal nota lyfið ef einhverjar agnir eða litabreytingar sjást í vökvanum (á að vera litlaus eða 

ljósgulleitur) áður en lyfið er gefið.  
• Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 
umhverfið. 

 
 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
Entyvio inniheldur 
• Virka innihaldsefnið er vedólízúmab. Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 108 mg af 

vedólízúmabi.  
• Önnur innihaldsefni eru sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, L-histidín, L-histidín 

einhýdróklóríð, L-arginín hýdróklóríð, pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf. 
 
Lýsing á útliti Entyvio og pakkningastærðir 

• Entyvio er litlaust til gulleitt stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna úr gleri með öryggisbúnaði 
sem sér til þess að nálarvörn fer yfir nálina og festist þar að inndælingu lokinni. 

• Entyvio kemur í öskjum sem innihalda 1 eða 2 áfyllta lyfjapenna og í fjölpakkningum sem 
innihalda 6 (6x1) áfyllta lyfjapenna. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Markaðsleyfishafi 
 
Takeda Pharma A/S 
Delta Park 45 
2665 Vallensbaek Strand 
Danmörk 
 
Framleiðandi 
 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter-Straβe 25 
A-4020 Linz 
Austurríki 
 
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 
 
België/Belgique/Belgien 
Takeda Belgium 
Tél./Tel.: +32 2 464 06 11 
takeda-belgium@takeda.com 
 

Lietuva 
Takeda, UAB 
Tel.: +370 521 09 070 
 
 

България  
Такеда България 
Тел.: + 359 2 958 27 36 
 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Takeda Belgium 
Tél./Tel.: +32 2 464 06 11 
takeda-belgium@takeda.com 
 

Česká republika 
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 
Tel: + 420 234 722 722 
 

Magyarország  
Takeda Pharma Kft. 
Tel.: +361 2707030  
 
 

Danmark  
Takeda Pharma A/S 
Tlf./Tel.: 00 800 6683 8470 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Malta 
Drugsales Ltd. 
Tel.: +356 2141 9070 
safety@drugsalesltd.com 
 

Deutschland 
Takeda GmbH 
Tel.: +49 (0) 800 825 3325 
medinfoEMEA@takeda.com 

Nederland 
Takeda Nederland bv 
Tel.: +31 20 203 5492 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Eesti 
Takeda Pharma AS 
Tel.: +372 6177 669 
info@takeda.ee 
 

Norge 
Takeda AS 
Tlf.: +47 6676 3030 
infonorge@takeda.com  

Ελλάδα  
TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Τηλ.: +30 210 6387800 
gr.info@takeda.com 
 

Österreich 
Takeda Pharma Ges.m.b.H.  
Tel.: +43 (0) 800 20 80 50 

España 
Takeda Farmacéutica España S.A. 
Tel.: +34 917 90 42 22 
spain@takeda.com 
 

Polska 
Takeda Pharma sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 608 13 00 
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France 
Takeda France SAS 
Tel.: +33 1 40 67 33 00 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Portugal 
Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda. 
Tel.: + 351 21 120 1457 

Hrvatska 
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 377 88 96 
 

România  
Takeda Pharmaceuticals SRL 
Tel.: +40 21 335 03 91 
 

Ireland 
Takeda Products Ireland Ltd. 
Tel.: 1800 937 970 
medinfoEMEA@takeda.com 
 

Slovenija 
Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba 
d.o.o. 
Tel.: +386 (0) 59 082 480 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími.: +354 535 7000 
vistor@vistor.is 
 

Slovenská republika 
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 
Tel.: +421 (2) 20 602 600 
 

Italia 
Takeda Italia S.p.A 
Tel.: +39 06 502601 
 

Suomi/Finland 
Takeda Oy 
Puh./Tel.: +358 20 746 5000 
infoposti@takeda.com  
 

Κύπρος 
A.Potamitis Medicare Ltd 
Tηλ: +357 22583333 
info@potamitismedicare.com  

Sverige 
Takeda Pharma AB 
Tel.: +46 8 731 28 00 
infosweden@takeda.com 
 

Latvija 
Takeda Latvia SIA 
Tel.: +371 67840082 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Takeda UK Ltd 
Tel.: +44 (0) 283 064 0902 
medinfoemea@takeda.com 
 

 
Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður  
 
Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 
 
Þessi fylgiseðill er í boði á sniði fyrir blinda eða sjónskerta sjúklinga og er fáanlegur hjá fulltrúa 
markaðsleyfishafa á hverjum stað. 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki: 
 
Rekjanleiki 
 
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 
með skýrum hætti. 

http://www.ema.europa.eu/
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Notkunarleiðbeiningar: 
 
Lestu og fylgdu þessum leiðbeiningum áður en þú sprautar þig. Áður en áfylltur lyfjapenni með 
Entyvio er notaður í fyrsta skipti mun læknirinn, hjúkrunarfræðingur eða lyfjafræðingur leiðbeina þér 
um notkun hans. 
 
Einnota áfylltur lyfjapenni með Entyvio 
 
Fyrir notkun 

Fjólublá hetta Skoðunargluggi   

 
 
 
Eftir notkun 

 
Gul nálarhlíf 

Skoðunargluggi 
 (þegar inndælingu er lokið) 

  

 

 

1) Settu það sem þú þarft fyrir inndælinguna á hreint og slétt 
yfirborð 

 

 Taktu öskjuna með áfylltum lyfjapenna úr kæli. 
• Ef þú ert að opna öskjuna í fyrsta sinn skaltu athuga hvort 

askjan sé almennilega innsigluð. Ekki má nota áfyllta 
lyfjapennann/-pennana ef einhver innsiglanna á öskjunni eru 
rofin eða ef þau vantar. 

• Athugaðu fyrningardagsetninguna (EXP) á öskjunni. Ekki má 
nota lyfið eftir fyrningardagsetninguna sem tilgreind er á 
öskjunni. 

• Taktu einn áfylltan lyfjapenna úr öskjunni. Geymdu áfylltu 
lyfjapennana sem eftir eru í öskjunni í kæli. 

 
 Bíddu í 30 mínútur svo áfyllti lyfjapenninn nái stofuhita fyrir 

notkun. 
• Ekki má hita áfyllta lyfjapennann með neinum öðrum hætti. 
• Ekki má láta áfyllta lyfjapennann vera í beinu sólarljósi. 
• Ekki má taka áfyllta lyfjapennann úr bakkanum fyrr en þú ert 

tilbúin(n) til að dæla inn lyfinu. 
 
 Þú þarft einnig: 

• Sprittklút 
• Bómullarhnoðra eða grisju  
• Nálabox 

 
 
 
 

Bíddu í 30 mínútur 
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2) Opnaðu öskjuna og athugaðu áfyllta lyfjapennann  

 Þvoðu þér um hendurnar. 
 

 Flettu pappírnum á bakkanum af og taktu áfyllta lyfjapennann úr 
bakkanum. 
 

 Athugaðu hvort einhverjar skemmdir eru sjáanlegar á áfyllta 
lyfjapennanum. 
• Ekki má nota áfyllta lyfjapennann ef einhverjar skemmdir eru 

sjáanlegar. 
 

 Athugaðu fyrningardagsetninguna á áfyllta lyfjapennanum.  
• Ekki má nota lyfið eftir fyrningardagsetninguna sem sést á 

áfyllta lyfjapennanum. 
 Skoðaðu lyfið. Það ætti að vera litlaust eða gulleitt.  

• Ekki má nota áfyllta lyfjapennann ef lyfið er skýjað eða 
inniheldur agnir. 

 
 Þú gætir séð loftbólur í áfyllta lyfjapennanum. Það er eðlilegt. 

• Ekki má hrista lyfjapennann. 
 

 

3) Undirbúðu stungustaðinn  

 Veldu stungustað, eftirfarandi valkostir koma til greina:  
• Framan á læri, eða 
• magasvæði (kviður), fyrir utan 5 cm svæði í kringum naflann, 

eða 
• aftan á upphandlegg (aðeins ef umönnunaraðili gefur 

inndælinguna). 
 

 Notaðu nýjan stungustað eða annað svæði á sama stungustað fyrir 
hverja inndælingu. 
• Ekki má sprauta í fæðingarbletti, ör, marbletti eða þar sem 

húðin er aum, hörð, rauð eða sködduð. 
 

 Strjúktu yfir valinn stungustað með sprittklút. Láttu húðina þorna.  
• Ekki má snerta þetta svæði aftur áður en þú sprautar þig.  

 
 Dragðu fjólubláu hettuna beint af og fargaðu henni.  

• Ekki má setja fingur eða hönd á gulu nálarhlífina eða þrýsta á 
hana.  

• Ekki má setja hettuna aftur á áfyllta lyfjapennann. 
• Ekki má nota áfylltan lyfjapenna sem hefur dottið. 
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4) Sprautaðu þig með Entyvio  
 

 Haltu áfyllta lyfjapennanum þannig að þú getir séð 
skoðunargluggann. 
 

 Settu áfyllta lyfjapennann þannig að hann myndi 90 gráðu horn 
við stungustaðinn. 
• Gættu þess að guli endinn snúi að stungustaðnum. 
• Ekki má ýta lyfjapennanum niður fyrr en þú ert tilbúin(n) til 

að dæla inn lyfinu. 
 

 Þrýstu áfyllta lyfjapennanum niður eins langt og hann kemst til 
að hefja inndælinguna. 
 

 Þrýstu lyfjapennanum áfram niður meðan þú telur upp að 10. 
Þannig tryggir þú að þú fáir allt lyfið. 
• Þú gætir heyrt 2 smelli, einn í upphafi inndælingar og annan 

þegar inndælingu er um það bil að ljúka. 
 

 Ekki létta þrýstingnum fyrr en þú hefur gengið úr skugga um að 
skoðunarglugginn sé alveg fjólublár. 
• Þú munt sjá dálítið grátt svæði í glugganum. Það er eðlilegt. 

 
 Lyftu áfyllta lyfjapennanum frá stungustaðnum. 

• Gula nálarhlífin mun falla niður og hylja nálina. 
• Ef skoðunarglugginn fylltist ekki alveg skaltu ráðfæra þig við 

lækninn, hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing. Það er hugsanlegt 
að þú hafir ekki fengið fullan skammt af lyfinu. 

 
 Þú gætir séð blóðdropa á stungustaðnum.  

Þrýstu þá á stungustaðinn með bómullarhnoðra eða grisju. 
 

 
ÝTA 

 
HALDA 

(telja upp að 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAÐFESTA 
 

 

5) Fleygðu notuðum hlutum  

 Settu notaða áfyllta lyfjapennann strax eftir notkun í nálabox eða 
annað stunguhelt ílát. 
• Fargaðu ílátinu samkvæmt reglum á hverjum stað. 

 
 Öðru efni má farga með heimilissorpi. 
 

 
 
 


	SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS
	A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT
	B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN
	C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS
	D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS
	A. ÁLETRANIR
	B. FYLGISEÐILL

