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1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 15 mg kapsler, harde 
Zerit 20 mg kapsler, harde 
Zerit 30 mg kapsler, harde 
Zerit 40 mg kapsler, harde 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 

Zerit 15 mg harde kapsler 
Hver hard kapsel inneholder 15 mg stavudin. 

Hjelpestoffer med kjent effekt 
Hver hard kapsel inneholder 80,84 mg laktose, vannfri. 
Hver hard kapsel inneholder 40,42 mg laktosemonohydrat. 

Zerit 20 mg harde kapsler 
Hver hard kapsel inneholder 20 mg stavudin. 

Hjelpestoffer med kjent effekt 
Hver hard kapsel inneholder 121,30 mg laktose, vannfri. 
Hver hard kapsel inneholder 60,66 mg laktosemonohydrat. 

Zerit 30 mg harde kapsler 
Hver hard kapsel inneholder 30 mg stavudin. 

Hjelpestoffer med kjent effekt 
Hver hard kapsel inneholder 121,09 mg laktose, vannfri. 
Hver hard kapsel inneholder 60,54 mg laktosemonohydrat. 

Zerit 40 mg harde kapsler 
Hver hard kapsel inneholder 40 mg stavudin. 

Hjelpestoffer med kjent effekt 
Hver hard kapsel inneholder 159,06 mg laktose, vannfri. 
Hver hard kapsel inneholder 79,53 mg laktosemonohydrat. 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 

3. LEGEMIDDELFORM 

Hard kapsel. 

Zerit 15 mg harde kapsler 
Kapselen er rød og gul, ugjennomsiktig og påtrykt “BMS” over en BMS-kode “1964” på den ene 
siden og “15” på den andre siden. 

Zerit 20 mg harde kapsler 
Kapselen er brun, ugjennomsiktig og påtrykt “BMS” over en BMS-kode “1965” på den ene siden og 
“20” på den andre siden. 

Zerit 30 mg harde kapsler 
Kapselen er lys og mørk oransje, ugjennomsiktig og påtrykt “BMS” over en BMS-kode “1966” på den 
ene siden og “30” på den andre siden. 
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Zerit 40 mg harde kapsler 
Kapselen er mørk oransje, ugjennomsiktig og påtrykt “BMS” over en BMS-kode “1967” på den ene 
siden og “40” på den andre siden. 

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 

4.1 Indikasjoner 

Zerit er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av hiv-infiserte 
voksne pasienter og pediatriske pasienter (eldre enn 3 måneder) kun når andre antiretrovirale midler 
ikke kan brukes. Varigheten av behandlingen med Zerit bør begrenses til kortest mulig tid (se 
pkt. 4.2). 

4.2 Dosering og administrasjonsmåte 

Behandlingen bør startes av lege med erfaring i behandling av hiv-infeksjon (se også pkt. 4.4). 

For pasienter som starter behandling med Zerit bør varigheten begrenses til kortest mulig tid etterfulgt 
av overgang til en alternativ hensiktsmessig behandling når det er mulig. Pasienter som fortsetter 
behandling med Zerit bør vurderes hyppig og overføres til en alternativ hensiktsmessig behandling når 
det er mulig (se pkt. 4.4). 

Dosering 

Voksne: Anbefalt oral dosering er 

Pasientens vekt Zerit dosering
< 60 kg 
≥ 60 kg 

30 mg to ganger daglig (hver 12. time) 
40 mg to ganger daglig (hver 12. time) 

Pediatrisk populasjon 

Ungdom, barn og spedbarn over 3 måneder: Anbefalt oral dosering er 

Pasientens vekt Zerit dosering
< 30 kg 
≥ 30 kg 

1 mg/kg to ganger daglig (hver 12. time) 
Voksen dosering 

Pulverformuleringen av Zerit skal benyttes til spedbarn under 3 måneder. Voksne pasienter som har 
problemer med å svelge kapslene bør spørre legen sin om muligheten for å endre til 
pulverformuleringen av dette legemidlet. 

Det vises til preparatomtalen for pulverformuleringen. 

Dosetilpasninger 

Perifer nevropati: Dersom symptomer på perifer nevropati utvikles (vanligvis karakterisert ved 
vedvarende nummenhet, kribling eller smerte i føttene og/eller hendene) (se pkt. 4.4), bør det byttes til 
et annet egnet behandlingsregime. I sjeldne tilfeller der dette ikke passer, kan dosereduksjon av 
stavudin vurderes så sant symptomene på perifer nevropati overvåkes nøye og tilfredsstillende 
virushemning opprettholdes. 
Den mulige fordelen ved dosereduksjon bør i hvert enkelt tilfelle veies mot den risiko dette kan 
innebære (lavere intracellulære konsentrasjoner). 
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Spesielle populasjoner 

Eldre: Zerit er ikke undersøkt spesifikt hos pasienter over 65 år. 

Nedsatt leverfunksjon: Det er ikke nødvendig med noen initial dosejustering. 

Nedsatt nyrefunksjon: Følgende doser er anbefalt 

Pasientens vekt 
Zerit dosering (i forhold til kreatininclearance)
26-50 ml/min ≤  25 ml/min 

(inkludert dialyseavhengighet*)

< 60 kg 15 mg 2 ganger daglig 15 mg hver 24. time 

≥ 60 kg 20 mg 2 ganger daglig 20 mg hver 24. time 

* Pasienter som får hemodialyse, bør ta Zerit etter at dialysen er fullført og til samme tid på ikke-
dialyse dager. 

Siden utskillelse av stavudin hovedsakelig er gjennom urin også hos barn, kan stavudinclearance 
endres hos barn med redusert nyrefunksjon. Selv om det ikke finnes tilstrekkelige data til å anbefale 
spesifikke dosejusteringer for Zerit hos denne pasientgruppen, bør reduksjon i dosen og/eller økning i 
doseintervall i samme forhold som hos voksne vurderes. Det er ingen doseringsanbefalinger for 
pediatriske pasienter under 3 måneder med nedsatt nyrefunksjon. 

Administrasjonsmåte 

For optimal absorpsjon bør Zerit tas på tom mage (dvs. minst 1 time før mat), men hvis dette ikke er 
mulig, kan det tas med et lett måltid. Zerit kan også gis ved å åpne den harde kapselen forsiktig og 
blande innholdet med mat. 

4.3 Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 
Samtidig administrasjon med didanosin på grunn av potensialet for alvorlige og/eller livstruende 
tilstander som laktacidose, leverfunksjonsforstyrrelser, pankreatitt og perifer nevropati (se pkt. 4.4 og 
4.5). 

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 

Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for 
seksuell overføring av hiv-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. 
Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas i henhold til nasjonale retningslinjer. 

Behandling med stavudin er forbundet med flere alvorlige bivirkninger, slik som laktacidose, 
lipoatrofi og polynevropati, hvor en potensiell underliggende mekanisme er mitokondrietoksisitet. 
Som en følge av disse potensielle risikofaktorer må en nytte-risiko vurdering gjøres for hver pasient, 
og alternativ antiretroviral behandling vurderes nøye (se Laktacidose, Lipoatrofi og Perifer nevropati 
under og pkt. 4.8). 

Laktacidose: laktacidose, vanligvis assosiert med hepatomegali og hepatisk steatose, har vært 
rapportert ved bruk av stavudin. Tidlige symptomer (symptomatisk hyperlaktatemi) er blant annet 
godartede fordøyelsessymptomer (kvalme, oppkast og magesmerter), uspesifikk uvelhet, nedsatt 
matlyst, vekttap, respiratoriske symptomer (rask og/eller tung pust) eller nevrologiske symptomer 
(blant annet motorisk svakhet). Laktacidose har høy dødelighet og kan være assosiert med pankreatitt, 
leversvikt, nyresvikt eller motorisk parese. 
Generelt forekom tilfellene av laktacidose etter noen få eller flere måneders behandling. 
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Behandlingen med stavudin bør avbrytes ved symptomatisk hyperlaktatemi og metabolsk 
acidose/laktacidose, økende hepatomegali eller rask økning i transaminasenivåer. Forsiktighet bør 
utvises ved behandling med stavudin til pasienter (spesielt overvektige kvinner) med hepatomegali, 
hepatitt eller andre kjente risikofaktorer for leversykdom og hepatisk steatose (blant annet visse 
legemidler og alkohol). Risikoen kan være spesielt høy hos pasienter som også har hepatitt C og får 
behandling med alfa-interferon og ribavirin. 
Pasienter med økt risiko bør følges nøye (se også pkt. 4.6). 

Leversykdom: Hepatitt eller leversvikt, som var fatal i noen tilfeller, har blitt rapportert. Sikkerhet og 
effekt ved bruk av stavudin hos pasienter med alvorlig underliggende leversykdommer er ikke 
klarlagt. Pasienter som har kronisk hepatitt B og C og får kombinasjonsbehandling med antiretrovirale 
midler, har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Ved samtidig behandling med 
antivirale midler for hepatitt B eller C, se også relevant produktinformasjon for disse legemidlene. 

Pasienter med kjent leverdysfunksjon, inkludert kronisk aktiv hepatitt, har økt frekvens av unormal 
leverfunksjon ved kombinasjonsbehandling med antiretrovirale midler og bør følges opp i henhold til 
vanlig praksis. Hvis det er tegn på forverring av leversykdommen hos slike pasienter, bør et avbrudd i 
eller seponering av behandlingen vurderes. 

Ved raskt økende transaminasenivåer (ALAT/ASAT > 5 ganger øvre normalgrense) bør seponering av 
Zerit og andre potensielt levertoksiske legemidler vurderes. 

Lipoatrofi: på grunn av toksisk effekt på mitokondriene er det vist at stavudin forårsaker tap av 
underhudsfett, noe som er tydeligst i ansiktet, på armer og bein og på setemuskulatur. 

I randomiserte, kontrollerte kliniske studier på behandlingsnaive pasienter, ble lipoatrofi utviklet hos 
en større andel av pasientene som ble behandlet med stavudin sammenlignet med andre nukleosider 
(tenofovir eller abakavir). Kroppsanalyser med DEXA-måling (dual energy x-ray absorptiometry) har 
vist generelt tap av fett fra lemmene hos stavudinbehandlede pasienter sammenlignet med økning av 
fett på lemmene eller ingen endring hos pasienter behandlet med andre nukleosider (abakavir, 
tenofovir eller zidovudin). Forekomsten og alvorlighetsgraden av lipoatrofi er kumulativ over tid med 
behandlingsregimer med stavudin. Bytte fra stavudin til andre nukleosider (tenofovir eller abakavir) i 
kliniske studier, resulterte i økninger i fett på lemmene, med moderate til ingen forbedringer i klinisk 
lipoatrofi. Basert på potensiell risiko ved bruk av Zerit, inkludert lipoatrofi, må det gjøres en vurdering 
av nytte-risiko for hver enkelt pasient, og alternativ antiretroviral behandling vurderes nøye. Pasienter 
som får Zerit må undersøkes jevnlig og spørres om symptomer på lipoatrofi. Hvis slike endringer 
observeres, skal avbrytelse av behandlingen med Zerit vurderes. 

Vekt og metabolske parametere: vektøkning og en økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan 
forekomme under antiretroviral behandling. Slike endringer kan delvis være forbundet med både 
kontroll av sykdommen og livsstil. For lipider er det i noen tilfeller bevis for at det er en effekt av 
behandlingen, mens for vektøkning er det ingen sterke bevis som relaterer dette til noen spesiell 
behandling. For monitorering av lipidnivåer og glukose i blodet, vises det til etablerte retningslinjer for 
hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles slik det anses klinisk hensiktsmessig. 

Perifer nevropati: inntil 20% av pasienter behandlet med Zerit vil utvikle perifer nevropati, ofte med 
start etter noen måneders behandling. Pasienter med nevropati i anamnesen, eller med andre 
risikofaktorer (for eksempel alkohol, legemidler som isoniazid) har spesiell risiko. Pasienter må 
overvåkes med tanke på symptomer (vedvarende nummenhet, kribling eller smerter i føttene og/eller 
hendene) og hvis observert må pasientene over på en alternativ behandling (se pkt. 4.2 og Ikke 
anbefalte kombinasjoner, nedenfor). 

Pankreatitt: pasienter med pankreatitt i anamnesen hadde en insidens på ca. 5 % på Zerit, 
sammenlignet med ca. 2 % hos pasienter uten denne anamnesen. Pasienter med høy risiko for 
pankreatitt eller de som får legemidler som er forbundet med pankreatitt, bør følges opp tett med 
henblikk på symptomer på denne tilstanden. 
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Immunt reaktiveringssyndrom: hos hiv-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av 
antiretroviral kombinasjonsbehandling (CART), kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske 
eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og medføre alvorlige kliniske tilstander, eller 
forverrelse av symptomer. Slike reaksjoner har særlig vært sett i løpet av de første ukene eller 
månedene etter oppstart av antiretroviral kombinasjonsbehandling. Relevante eksempler er 
cytomegalovirus retinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis 
carinii pneumonier. Ethvert symptom på inflammasjon bør utredes og om nødvendig bør behandling 
startes. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom og autoimmun hepatitt) har også vært 
rapportert i forbindelse med immun reaktivering. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er 
imidlertid mer variabelt, og slike reaksjoner kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart. 

Osteonekrose: selv om det anses å være flere etiologiske faktorer (inkludert kortikosteroidbruk, 
alkoholbruk, alvorlig immunsuppresjon, høyere kroppsmasseindeks), er osteonekrose rapportert i 
særlig grad hos pasienter med fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering overfor 
antiretroviral kombinasjonsbehandling (CART). Pasienter bør rådes til å kontakte lege hvis de 
opplever leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. 

Laktoseintoleranse: den harde kapselen inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer 
med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller 
glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. 

Ikke anbefalte kombinasjoner: pankreatitt (fatal og ikke-fatal) og perifer nevropati (alvorlig i noen 
tilfeller) er blitt rapportert hos hiv-infiserte pasienter som får stavudin i kombinasjon med 
hydroksykarbamid og didanosin (se pkt. 4.3). Hepatotoksisitet og hepatisk svikt med døden til følge 
ble rapportert ved overvåkning etter markedsføring av hiv-pasienter som ble behandlet med 
antiretrovirale midler og hydroksykarbamid. Fatale hepatiske hendelser ble oftest rapporterte hos 
pasienter som ble behandlet med stavudin, hydroksykarbamid og didanosin. Hydroksykarbamid må 
derfor ikke benyttes i behandlingen av hiv-infeksjon. 

Eldre: Zerit har ikke blitt spesielt undersøkt hos pasienter over 65 års alder. 

Pediatrisk populasjon 

Spedbarn under 3 måneder: det finnes sikkerhetsdata fra kliniske studier med opptil 6 ukers 
behandling hos 179 nyfødte og spedbarn under 3 måneder (se pkt. 4.8). 
Det skal tas spesielt hensyn til tidligere antiretroviral behandling og resistensprofilen til morens hiv-
stamme. 

Mitokondriedysfunksjon etter eksponering in utero: nukleos(t)idanaloger kan påvirke 
mitokondriefunksjonen i varierende grad, og er mest uttalt for stavudin, didanosin og zidovudin. Det er 
rapportert mitokondriedysfunksjon hos hiv-negative spedbarn som ble utsatt for nukleosidanaloger in 
utero og/eller postnatalt (se også pkt. 4.8). Disse har hovedsakelig dreid seg om behandlingsregimer 
som inneholder zidovudin. De viktigste rapporterte bivirkningene er hematologiske forstyrrelser 
(anemi, nøytropeni) og metabolske forstyrrelser (hyperlaktatemi, hyperlipidemi). Disse bivirkningene 
har ofte vært forbigående. I sjeldne tilfeller er sent innsettende nevrologiske forstyrrelser rapportert 
(hypertoni, kramper, unormal oppførsel). Det er ikke kjent om slike nevrologiske forstyrrelser er 
forbigående eller varige. Disse funnene bør vurderes hos alle barn som har vært eksponert for 
nukleos(t)idanaloger in utero og som har alvorlige kliniske funn av ukjent etiologi, spesielt 
nevrologiske funn. Disse funnene påvirker ikke gjeldende nasjonale anbefalinger om bruk av 
antiretroviral behandling hos gravide for å hindre vertikal overføring av hiv. 

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 

Kombinasjonen av stavudin med didanosin er kontraindisert ettersom begge disse legemidlene utviser 
høy risiko for mitokondrietoksisitet (se pkt. 4.3 og 4.4). 
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Ettersom stavudin utskilles aktivt via renale tubuli, er interaksjoner med andre legemidler som også 
utskilles aktivt, mulig, f.eks. med trimetoprim. Det er imidlertid ikke observert klinisk relevante 
farmakokinetiske interaksjoner med lamivudin. 

Zidovudin og stavudin fosforyleres av det cellulære enzymet (tymidin kinase) som fortrinnsvis 
fosforylerer zidovudin, og dermed reduseres fosforyleringen av stavudin til dets aktive trifosfat form. 
Zidovudin anbefales derfor ikke i kombinasjon med stavudin. 

In vitro studier viser at aktiveringen av stavudin hemmes av doksorubicin og ribavirin, men ikke av 
andre legemidler som brukes ved hiv-infeksjon og som fosforyleres på samme måte, (f.eks. didanosin, 
zalcitabin, ganciklovir og foscarnet). Derfor bør det utvises forsiktighet ved samtidig administrering av 
stavudin sammen med enten doksorubicin eller ribavirin. Stavudins innflytelse på 
fosforyleringskinetikken til andre nukleosidanaloger enn zidovudin har ikke blitt undersøkt. 

Klinisk signifikante interaksjoner for stavudin eller stavudin pluss didanosin med nelfinavir er ikke 
observert. 

Stavudin hemmer ikke de viktigste cytokrom P450-isoformene CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6, og CYP3A4. Det er derfor ikke sannsynlig at klinisk signifikante interaksjoner forekommer 
med legemidler som nedbrytes av disse. 

Fordi stavudin ikke er proteinbundet, ventes det ikke å affisere farmakokinetikken for proteinbundne 
legemidler. 

Det har ikke vært noen formelle interaksjonsstudier med andre legemidler. 

Pediatrisk populasjon 

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. 

4.6 Fertilitet, graviditet og amming 

Graviditet 

Zerit skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. 

Klinisk erfaring hos gravide er begrenset, men medfødte misdannelser og abort er rapportert. 

I studie AI455-094 som ble utført i Sør-Afrika, ble 362 mor-barn par inkludert i en studie om 
forebyggelse av mor-til-barn-overføring. Behandlingsnaive gravide kvinner ble inkludert ved 
svangerskapsuke 34-36 og fikk antiretroviral behandling frem til fødsel. Antiretroviral profylakse med 
de samme medikamenter som ble gitt til moren, ble gitt til den nyfødte innen 36 timer etter fødselen og 
kontinuert i 6 uker. I stavudingruppen fikk nyfødte stavudin 1 mg/kg to ganger daglig i 6 uker. 
Oppfølgingstiden var opp til 24 ukers alder. 
Mor-barn parene ble randomisert til å få enten stavudin (N = 91), didanosin (N = 94), stavudin + 
didanosin (N = 88) eller zidovudin (N = 89). 
95 % konfidensintervall for mor-til-barn-overføringsfrekvens var 5,4 – 19,3 % (stavudin), 5,2 – 
18,7 % (didanosin, 1,3 – 11,2 % (stavudin + didanosin) og 1,9 – 12,6 % (zidovudin). 

Preliminære sikkerhetsdata fra denne studien (se også pkt. 4.8) viste økt spedbarnsdødelighet i 
stavudin + didanosin behandlingsgruppen (10 %) sammenlignet med stavudin (2 %), didanosin (3 %) 
og zidovudin (6 %) gruppene, med høyere insidens av dødfødte i stavudin + didanosingruppen. Data 
om melkesyre i serum ble ikke samlet inn ved denne studien. 

Imidlertid er laktacidose, noen ganger fatal, rapportert hos gravide som fikk en kombinasjon av 
didanosin og stavudin både med og uten annen antiretroviral behandling (se pkt. 4.3 og 4.4). 
Embryoføtal toksisitet hos dyr ble sett kun ved høye eksponeringsnivåer. Prekliniske studier viste at 
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stavudin passerer placenta (se pkt. 5.3). Inntil det foreligger flere data, bør Zerit kun gis under 
graviditet etter nøye vurdering. Det finnes utilstrekkelig data til å anbefale Zerit til forebyggelse av 
mor-til-barn-overføring av hiv. 

Amming 

For å unngå overføring av hiv, anbefales det at hiv-smittede kvinner ikke ammer sine barn under noen 
omstendighet. 
Tilgjengelige data på stavudin og utskillelse i morsmelk er utilstrekkelige for å vurdere risikoen for 
spedbarn. Studier med diende rotter viste at stavudin blir utskilt i morsmelken. Mødre skal derfor få 
beskjed om å avbryte ammingen før behandling med Zerit igangsettes. 

Fertilitet 

Det er ikke sett tegn på nedsatt fertilitet hos rotter ved høye eksponeringsnivåer (opptil 216 ganger det 
som er observert ved anbefalt klinisk dose. 

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner 

Ingen studier vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner har vært utført. 
Stavudin kan forårsake svimmelhet og/eller søvnighet. Pasienter bør informeres om at de bør unngå 
potensielt farlige oppgaver som å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever disse 
symptomene. 

4.8 Bivirkninger 

Sammendrag av sikkerhetsprofilen 

Behandling med stavudin er forbundet med flere alvorlige bivirkninger, slik som laktacidose, 
lipoatrofi og polynevropati, hvor en potensiell underliggende mekanisme er mitokondrietoksisitet. 
Som en følge av disse potensielle risikofaktorer må en nytte-risiko vurdering gjøres for hver pasient, 
og alternativ antiretroviral behandling vurderes nøye (se pkt. 4.4 og under).

Tilfeller av laktacidose, i noen tilfeller fatale, vanligvis assosiert med alvorlig hepatomegali og 
hepatisk steatose, er rapportert hos <1 % av pasienter som tar stavudin i kombinasjon med annen 
antiretroviral behandling (se pkt. 4.4). 

I sjeldne tilfeller har muskelsvakhet blitt rapportert ved kombinasjonsbehandling inkludert Zerit. De 
fleste av disse tilfellene oppsto i forbindelse med symptomatisk hyperlaktatemi eller laktacidose 
syndrom (se pkt. 4.4). Utvikling av muskelsvakhet kan ligne på den kliniske utviklingen av Guillain-
Barré syndromet (inkludert respiratorisk svikt). Symptomene kan vedvare eller forverres etter at 
behandlingen er avsluttet. 

Hepatitt eller leversvikt, i enkelte tilfeller fatale, er rapportert ved bruk av stavudin (se pkt. 4.4). 

Lipoatrofi ble hyppig rapportert hos pasienter som fikk stavudin i kombinasjon med annen 
antiretroviral behandling (se pkt. 4.4). 

Perifer nevropati ble sett i kombinasjonsstudier av Zerit med lamivudin og efavirenz, hyppigheten av 
perifere nevrologiske symptomer var 19 % (6 % moderate til alvorlige), med avbruddshyppighet pga. 
nevropati på 2 %. Pasientene opplevde vanligvis at symptomene forsvant etter dosereduksjon eller 
seponering av stavudin. 

Pankreatitt, noen ganger fatal, er rapportert hos inntil 2-3 % av de pasienter som deltok i kliniske 
monoterapistudier (se pkt. 4.4). Pankreatitt er rapportert hos < 1 % av pasientene i 
kombinasjonsterapistudier med Zerit. 
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Tabellarisk sammendrag av bivirkninger 

Bivirkninger av moderat til høy alvorlighetsgrad, med i det minste en mulig sammenheng med 
behandlingsregimet (basert på utprøvers vurdering) rapportert hos 467 pasienter behandlet med Zerit i 
kombinasjon med lamivudin og efavirenz i to randomiserte kliniske studier og i en langtids 
oppfølgingsstudie (total oppfølging: median 56 uker opp til 119 uker) er oppført nedenfor. 
Bivirkninger observert etter markedsføring i forbindelse med antiretroviral behandling med stavudin er 
også oppført.  
Forekomsten av bivirkningene listet nedenfor defineres slik: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige 
(≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært 
sjeldne (< 1/10 000). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende 
alvorlighetsgrad. 

Sykdommer i blod og lymfatiske 
organer 

sjeldne: anemi* 
svært sjeldne: nøytropeni *, trombocytopeni* 

Endokrine sykdommer: Mindre vanlige: gynekomasti 

Stoffskifte og ernæringsbetingede 
sykdommer: 

Vanlige: lipoatrofi**, asymptomatisk hyperlaktatemi 
Mindre vanlige: laktacidose (inkluderer i enkelte tilfeller også 
motorisk svakhet), anoreksi 
sjeldne: hyperglykemi* 
svært sjeldne: diabetes mellitus* 

Psykiatriske lidelser: Vanlige: depresjon 
Mindre vanlige: angst, emosjonell labilitet 

Nevrologiske sykdommer: Vanlige: perifere nevrologiske symptomer inkludert perifer 
nevropati, parestesi og perifer nevritt, svimmelhet, unormale 
drømmer, hodepine, søvnløshet, unormale tanker, somnolens 
svært sjeldne: motorisk svakhet* (oftest rapportert ved 
symptomatisk hyperlaktatemi eller laktacidose-syndrom) 

Gastrointestinale sykdommer: Vanlige: diaré, abdominalsmerter, kvalme, dyspepsi 
Mindre vanlige: pankreatitt, oppkast 

Sykdommer i lever og galleveier: Mindre vanlige: hepatitt eller gulsott 
sjeldne: hepatisk steatose* 
svært sjeldne: leversvikt* 

Hud- og underhudssykdommer: Vanlige: utslett, pruritus 
Mindre vanlige: urticaria 

Sykdommer i muskler, bindevev og 
skjelett: 

Mindre vanlige: artralgi, myalgi 

Generelle lidelser og reaksjoner på 
administrasjonsstedet: 

Vanlige: tretthet 
Mindre vanlige: asteni 

* Bivirkninger observert etter markedsføring i forbindelse med antiretroviral behandling som 
inneholder stavudin 

** Se pkt. Beskrivelse av utvalgte bivirkninger for flere detaljer. 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 

Immunt reaktiveringssyndrom: hos hiv-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av 
antiretroviral kombinasjonsbehandling (CART), kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske 
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eller gjenværende opportunistiske infeksjoner oppstå. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom 
og autoimmun hepatitt) har også vært rapportert. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er 
imidlertid mer variabelt, og slike reaksjoner kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart (se pkt. 
4.4). 

Lipoatrofi: stavudin er vist å forårsake tap av underhudsfett, noe som er tydeligst i ansiktet, på armer 
og ben og i setemuskulaturen. Forekomsten og alvorlighetsgraden av lipoatrofien er relatert til den 
kumulative eksponeringen og er ofte ikke reversibel når behandlingen med stavudin stoppes. Pasienter 
som får Zerit må undersøkes jevnlig og spørres om symptomer på lipoatrofi. Hvis slike endringer 
observeres, bør behandlingen med Zerit avsluttes (se pkt. 4.4). 

Metabolske parametere: vekt og nivåene av blodlipider og blodglukose kan øke under antiretroviral 
behandling (se pkt. 4.4). 

Osteonekrose: tilfeller av osteonekrose er rapportert, særlig hos pasienter med generelt kjente 
risikofaktorer, fremskreden hiv-sykdom eller langtidseksponering overfor antiretroviral 
kombinasjonsbehandling (CART). Hyppigheten av dette er ikke kjent (se pkt. 4.4).

Unormale laboratorieprøver: unormale laboratorieprøver rapportert i disse to studiene og en pågående 
oppfølgingsstudie, inkluderte forhøyning av ALAT (> 5 x øvre normalgrense) hos 3 %, av ASAT 
(> 5 x øvre normalgrense) hos 3 % og av lipase (≥ 2,1 x øvre normalgrense) hos 3 % av pasienter i 
Zeritgruppen. Nøytropeni (< 750 celler/mm3) ble rapportert hos 5 %, trombocytopeni (trombocytter 
< 50 000/mm3) hos 2 % og lav hemoglobin (< 8 g/dl) hos < 1 % av pasienter som fikk Zerit. 
Makrocytose ble ikke evaluert i disse studiene, men viste seg å være forbundet med Zerit i en tidligere 
studie (MCV > 112 fl forekom hos 30 % av pasientene behandlet med Zerit). 

Pediatrisk populasjon 

Ungdom, barn og spedbarn: bivirkninger og alvorlige avvik i laboratorieverdier som ble rapportert 
hos barn i aldersgruppen fra fødsel til og med ungdomsalder som fikk stavudin i kliniske studier, var 
generelt like i type og frekvens som hos voksne. Klinisk signifikant perifer nevropati er dog mindre 
vanlig. Disse studiene inkluderer ACTG 240, hvor 105 barn fra 3 måneder til 6 år fikk Zerit 
2 mg/kg/dag i 6,4 måneder (median), en kontrollert klinisk studie hvor 185 nyfødte fikk Zerit 
2 mg/kg/dag enten alene eller i kombinasjon med didanosin fra fødselen til og med 6 ukers alder, og 
en klinisk studie hvor 8 nyfødte fikk Zerit 2 mg/kg/dag i kombinasjon med didanosin og nelfinavir fra 
fødselen til og med 4 ukers alder. 

I studie AI455-094 (se også pkt. 4.6), ble sikkerhetsoppfølgningen begrenset til kun seks måneder, noe 
som kan være utilstrekkelig til å få langtidsdata om nevrologiske bivirkninger og mitokondriell 
toksisitet. Relevante grad 3-4 laboratorieavvik hos 91 stavudinbehandlede spedbarn var lave nøytrofile 
hos 7 %, lav hemoglobin hos 1 %, ALAT-økning hos 1 % og ingen lipaseavvik. Data om serumlaktat 
ble ikke samlet. Ingen vesentlig forskjell ble sett i hyppighet av bivirkninger mellom 
behandlingsgruppene. Det var imidlertid økt spedbarnsdødelighet hos stavudin + didanosingruppen 
(10 %) sammenlignet med stavudin (2 %), didanosin (3 %) og zidovudin (6 %)-gruppene, med høyere 
insidens av dødfødsler hos stavudin + didanosingruppen. 

Mitokondriell dysfunksjon: gjennomgang av sikkerhetsdatabasen etter markedsføring viser at 
bivirkninger som tyder på mitokondriell dysfunksjon, er rapportert hos nyfødte og spedbarn som har 
fått en eller flere nukleosidanaloger (se også pkt. 4.4). hiv-status for nyfødte og spedbarn ≤ 3 måneder 
gamle var negativ, for større barn var den ofte positiv. Bivirkningsprofilen for nyfødte og spedbarn ≤ 3 
måneder gamle viste økninger i melkesyrenivåer, nøytropeni, anemi, trombocytopeni, økninger i 
hepatiske transaminaser og økte lipider, inkludert hypertriglyseridemi. Antallet rapporter hos større 
spedbarn var for lavt til å kunne se noen mønstre. 

Melding av mistenkte bivirkninger 
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Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å 
overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å 
melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i 
Appendix V. 

4.9 Overdosering 

Erfaring hos voksne behandlet med opptil 12 ganger anbefalt døgndose, har ikke vist noen akutt 
toksisitet. Komplikasjoner som følge av kronisk overdosering kan omfatte perifer nevropati og 
hepatisk dysfunksjon. Clearance av stavudin ved hemodialyse er i gjennomsnitt 120 ml/min. 
Betydningen av dette for den totale eliminasjonen ved overdosering er ikke kjent. Det er ikke kjent om 
stavudin elimineres ved peritonealdialyse. 

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 

5.1 Farmakodynamiske egenskaper 

Farmakoterapeutisk gruppe: antivirale midler til systemisk bruk, nukleosid og nukleotid revers 
transkriptasehemmere, ATC-kode: J05AF04. 

Virkningsmekanisme 

Stavudin, som er en tymidinanalog, blir fosforylert av cellulære kinaser til stavudintrifosfat som 
hemmer hiv-revers transkriptase ved å konkurrere med det naturlige substratet tymidintrifosfat. Det 
hemmer også viral DNA-syntese ved å forårsake DNA-kjedeterminering fordi 3’-hydroksylgruppen, 
som er nødvendig for forlengelse av DNA, mangler. Cellulær DNA polymerase γ er også følsom 
overfor hemming av stavudintrifosfat, mens cellulær polymerase α og β hemmes ved konsentrasjoner 
som er henholdsvis 4000 og 40 ganger høyere enn det som trengs for å hemme hiv-revers 
transkriptase.  

Resistens 

Stavudinbehandling kan selektere for og/eller opprettholde tymidinanaloge mutasjoner (TAMs) som er 
assosiert med zidovudinresistens. Reduksjonen i følsomhet in vitro er subtil og to eller flere TAMs 
(vanligvis M41L og T215Y) kreves før stavudinfølsomheten reduseres (> 1,5 gang). 
Tilsvarende frekvens av disse TAMs ses ved virologisk behandling med stavudin og zidovudin. Den 
kliniske relevansen av disse funnene tyder på at stavudin generelt bør unngås ved tilstedeværelse av 
TAMs, spesielt M41L og T215Y. 
Stavudins aktivitet påvirkes også av multiresistensassosierte mutasjoner som Q151M. I tillegg er 
K65R rapportert hos pasienter som får stavudin/didanosin eller stavudin/lamivudin, men ikke hos 
pasienter som får stavudin monoterapi. V75T selekteres in vitro av stavudin og reduserer følsomheten 
for stavudin med to ganger. Dette opptrer hos ca. 1 % av pasientene som får stavudin. 

Klinisk effekt og sikkerhet 

Zerit har blitt studert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, f.eks. didanosin, lamivudin, 
ritonavir, indinavir, saquinavir, efavirenz og nelfinavir. 

Hos antiretroviralt naive pasienter 

Studie AI455-099 var en 48-ukers randomisert, dobbeltblind studie med Zerit (40 mg to ganger 
daglig), i kombinasjon med lamivudin (150 mg to ganger daglig) pluss efavirenz (600 mg en gang 
daglig), hos 391 behandlingsnaive pasienter med mediant CD4-celletall på 272 celler/mm3

(61-1215 celler/mm3) og median plasma hiv-1 RNA på 4,80 log10 kopier/ml (2,6-5,9 log10 kopier/ml) 
ved baseline. De fleste pasienter var menn (70 %) og ikke hvite (58 %), med median alder på 33 år 
(18-68 år). 
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Studie A1455-096 var en 48-ukers randomisert, dobbeltblind studie med Zerit (40 mg to ganger 
daglig), i kombinasjon med lamivudin (150 mg to ganger daglig) og efavirenz (600 mg en gang 
daglig), hos 76 behandlingsnaive pasienter med mediant CD4-celletall på 261 celler/mm3

(63-962 celler/mm3) og median plasma hiv-1 RNA på 4,63 log10 kopier/ml (3,0-5,9 log10 kopier/ml) 
ved baseline. De fleste pasientene var menn (76 %) og hvite (66 %), med median alder på 34 år 
(22-67 år). 

Resultatene av AI455-099 og AI455-096 vises i tabell 1. Begge studiene var designet for å 
sammenligne to formuleringer av Zerit, hvorav den ene var den markedsførte formuleringen dosert 
ifølge gjeldende godkjente produktinformasjon. Kun data for den godkjente formuleringen er 
presentert. 

Tabell 1:  Effektresultater ved uke 48 (studie AI455-099 og AI455-096) 

Parameter 

AI455-099 AI455-096 
Zerit + lamivudin + 

efavirenz
n=391

Zerit + lamivudin + 
efavirenz

 n=76 
Hiv-RNA < 400 kopier/ml, behandlingsrespons, %
Alle pasienter 73 66
Hiv-RNA < 50 kopier/ml, behandlingsrespons, %
Alle pasienter 55 38
Hiv-RNA gjennomsnittlig endring fra baseline, log10 kopier/ml 
Alle pasienter -2,83 (n=321a) -2,64 (n=58)
CD4 gjennomsnittlig endring fra baseline, celler/mm3

Alle pasienter 182 (n=314) 195 (n=55)
a Antall evaluerbare pasienter 

Pediatrisk populasjon 

Bruk av stavudin hos ungdom, barn og spedbarn støttes av farmakokinetiske og sikkerhetsdata fra 
pediatriske pasienter (se også pkt. 4.8 og 5.2). 

5.2 Farmakokinetiske egenskaper 

Absorpsjon 

Den absolutte biotilgjengeligheten er 86±18 %. Etter gjentatt oralt inntak av doser på 0,5-0,67 mg/kg, 
oppnådde man en Cmax på 810±175 ng/ml. Cmax og AUC økte proporsjonalt med dosen i doseområdene 
0,0625-0,75 mg/kg intravenøst og 0,033-4,0 mg/kg oralt. 
Hos åtte pasienter som fikk 40 mg to ganger daglig, fastende, var AUC0-12t ved steady state 1284 
±227 ng·t/ml (18 %) (gjennomsnittlig ± SD [% CV], Cmax var 536 ± 146 ng/ml (27 %), og Cmin var 
9±8 ng/ml (89 %). En studie med asymptomatiske pasienter viste at systemisk eksponering er nokså 
lik, mens Cmax var mindre og Tmax forlenget når stavudin gis sammen med et standardisert, fettrikt 
måltid sammenlignet med fastende betingelser. Den kliniske betydning av dette er ikke kjent. 

Distribusjon 

Tilsynelatende distribusjonsvolum ved steady state er 46 ± 21 l. Det var ikke mulig å påvise stavudin i 
cerebrospinalvæsken før minst 2 timer etter oral administrering. Fire timer etter administrering var 
CSF/plasma-ratio 0,39±0,06. Ingen signifikant akkumulering av stavudin ble observert ved gjentatt 
inntak hver 6., 8. eller 12. time. Binding av stavudin til serumproteiner var ubetydelig i 
konsentrasjonsområdet 0,01 til 11,4 µg/ml. Stavudin distribueres likt mellom erytrocytter og plasma. 

Metabolisme 
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Uendret stavudin var den største legemiddelrelaterte komponenten i totalt sirkulerende radioaktivitet i 
plasma etter en oral dose på 80 mg 14C-stavudin hos friske personer. AUC (inf) for stavudin var 61 % 
av AUC (inf) av total sirkulerende radioaktivitet. Metabolitter inkluderer oksidert stavudin, 
glukuronidkonjugater av stavudin og dets oksiderte metabolitt, og et N-acetylcysteinkonjugat av ribose 
etter glykosidspalting, som tyder på at tymin også er en metabolitt av stavudin. 

Eliminasjon 

Etter en oral dose på 80 mg 14C-stavudin hos friske personer ble ca. 95 % og 3 % av den totale 
radioaktiviteten påvist i henholdsvis urin og feces. Ca. 70 % av den oralt administrerte stavudindosen 
ble utskilt som uendret medikament i urin. Gjennomsnittlig renal clearance for moderforbindelsen er 
ca. 272 ml/min, som utgjør ca. 67 % av tilsynelatende oral clearance, og indikerer aktiv tubulær 
sekresjon i tillegg til glomerulær filtrasjon. 

Hos hiv-infiserte pasienter er total clearance for stavudin 594±164 ml/min, og renal clearance 
er 237±98 ml/min. Total clearance for stavudin synes å være høyere hos hiv-infiserte pasienter, mens 
renal clearance er tilsvarende for friske personer og hiv-infiserte pasienter. Mekanismen for og den 
kliniske signifikansen av denne forskjellen er ikke kjent. Etter intravenøs administrasjon 
utskilles 42 % (13 % til 87 %) av dosen uendret i urin. Tilsvarende verdier etter oral administrering av 
en enkeltdose og ved gjentatt dosering er henholdsvis 35 % (8 % til 72 %) og 40 % (12 % til 82 %). 
Gjennomsnittlig terminal eliminasjonshalveringstid for stavudin er 1,3 til 2,3 timer etter enkeltdose 
eller gjentatt dosering, og er uavhengig av dose. Stavudintrifosfat har en intracellulær halveringstid in 
vitro på 3,5 timer i CEM T–celler (en human T–lymfoblastoid cellelinje) og perifere mononukleære 
celler i blod, som støtter dosering to ganger daglig. 
Stavudins farmakokinetikk var uavhengig av tid siden forholdet mellom AUC(ss) ved steady state og 
AUC(0-t) etter den første dosen var ca. 1. Intra- og interindividuell variasjon av farmakokinetiske 
karakteristika for stavudin er liten, henholdsvis ca. 15 % og 25 % etter oral administrering. 

Spesielle populasjoner 

Nedsatt nyrefunksjon: clearance for stavudin minker når kreatininclearance minker; og det anbefales 
derfor at dosen med Zerit blir justert hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 4.2). 

Nedsatt leverfunksjon: stavudins farmakokinetikk hos pasienter med nedsatt leverfunksjon var den 
samme som hos pasienter med normal leverfunksjon. 

Pediatrisk populasjon 

Ungdom, barn og spedbarn: total eksponering for stavudin var sammenlignbar hos ungdom, barn og 
spedbarn ≥ 14 dager som fikk en dose på 2 mg/kg/dag og voksne som fikk 1 mg/kg/dag. 
Tilsynelatende peroral clearance var ca. 14 ml/min/kg hos barn i alderen 5 uker til 15 år, 12 ml/min/kg 
hos spedbarn i alderen 14 til 28 dager og 5 ml/min/kg hos spedbarn ved fødselen. 2-3 timer etter 
dosering varierte CSF/plasmaratio for stavudin mellom 16 % og 125 % (gjennomsnitt 59 % ± 35 %). 

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 

Dyredata viste embryoføtal toksisitet ved svært høye eksponeringsnivåer. En ex vivo studie som brukte 
en modell med fullgått human placenta, viste at stavudin når fosterets blodsirkulasjon ved enkel 
diffusjon. En rottestudie viste også placentaoverføring av stavudin, med fostervevskonsentrasjon ca. 
50 % av morens plasmakonsentrasjon. Stavudin var gentoksisk i in vitro tester på humane lymfocytter 
med trifosforylerende aktivitet (der nulleffektnivå ikke var etablert), på musefibroblaster og i en in 
vivo test som påviser kromosomavvik. Lignende effekter er blitt observert med andre 
nukleosidanaloger.
Stavudin var karsinogen hos mus (levertumor) og rotter (levertumor: kolangiocellulært, 
hepatocellulært, blandet hepatokolangiocellulært og/eller vaskulært; og urinblærekarsinom) ved svært 
høye eksponeringsnivåer. Ingen karsinogenitet ble sett ved doser på 400 mg/kg/dag hos mus og 
600 mg/kg/dag hos rotter, som svarer til eksponering henholdsvis ∼ 39 og 168 ganger høyere enn 
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forventet human eksponering. Dette tyder på et ikke-signifikant karsinogent potensial av stavudin i 
klinisk behandling. 

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer 

Kapselinnhold 
Laktose 
Magnesiumstearat 
Mikrokrystallinsk cellulose 
Natriumstivelsesglykolat 

Kapselskallet 
Gelatin 
Fargestoff jernoksid (E172) 
Silisiumdioksid 
Natriumlaurylsulfat 
Titandioksid (E171)  

Svart blekk som inneholder 
Skjellakk  
Propylenglykol 
Renset vann 
Kaliumhydroksid 
Jernoksid (E172) 

6.2 Uforlikeligheter 

Ikke relevant. 

6.3 Holdbarhet 

2 år. 

6.4 Oppbevaringsbetingelser 

Oppbevares ved høyst 25 oC (Aclar/aluminium blistere) 
Oppbevares ved høyst 30 o C (HDPE flasker) 
Oppbevares i originalpakningen 

6.5 Emballasje (type og innhold) 

HDPE bokser med barnesikker skrukork (60 harde kapsler pr. boks). 

Aclar/aluminium blisterpakning med 14 kapsler pr. brett og 4 brett (56 harde kapsler) pr. eske. 

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon  

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 
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7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

EU/1/96/009/001 - 008 

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE 

Dato første markedsføringstillatelse: 8. mai 1996 
Dato for siste fornyelse: 20. april 2011 

10. OPPDATERINGSDATO 

Detaljert informasjon om dette legemiddelet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. 
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1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 200 mg pulver til mikstur, oppløsning 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 

Hver flaske inneholder 200 stavudin. 
Rekonstituert oppløsning inneholder 1 mg stavudin pr. ml. 

Hjelpestoffer med kjent effekt 
Hver flaske inneholder 31,5 mg propylhydroksybenzoat (E216) 
Hver flaske inneholder 315 mg metylhydroksybenzoat (E218) 
Hver flaske inneholder 10,15 g sukrose 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 

3. LEGEMIDDELFORM 

Pulver til mikstur, oppløsning. 

Gråhvitt til lys rosa, kornete pulver. 

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 

4.1 Indikasjoner 

Zerit er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av hiv-infiserte 
voksne pasienter og pediatriske pasienter (fra fødselen) kun når andre antiretrovirale midler ikke kan 
brukes. Varigheten av behandlingen med Zerit bør begrenses til kortest mulig tid (se pkt. 4.2). 

4.2 Dosering og administrasjonsmåte 

Behandlingen bør startes av lege med erfaring i behandling av hiv-infeksjon (se også pkt. 4.4). 

For pasienter som starter behandling med Zerit bør varigheten begrenses til kortest mulig tid etterfulgt 
av overgang til en alternativ hensiktsmessig behandling når det er mulig. Pasienter som fortsetter 
behandling med Zerit bør vurderes hyppig og overføres til en alternativ hensiktsmessig behandling når 
det er mulig (se pkt. 4.4). 

Dosering 

Voksne: Anbefalt oral dosering er 

Pasientens vekt Zerit dosering
< 60 kg 
≥ 60 kg 

30 mg to ganger daglig (hver 12. time) 
40 mg to ganger daglig (hver 12. time) 

Pediatrisk populasjon 

Ungdom, barn og spedbarn: Anbefalt oral dosering er 

Pasientens alder og/eller vekt Zerit dosering
Fra fødsel* til alder 13 dager 
Alder minst 14 dager og < 30 kg 

0,5 mg/kg to ganger daglig (hver 12. time) 
1 mg/kg to ganger daglig (hver 12. time) 
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≥ 30 kg Voksen dosering 

*Dosereduksjonen hos nyfødte fra 0 til 13 dager er basert på gjennomsnittlige studiedata og 
hensyn må tas til individuell variasjon i nyremodning. Doseringsanbefaling mangler for nyfødte 
med gestasjonsalder < 37 uker. 

Pulverformuleringen av Zerit skal benyttes til spedbarn under 3 måneder. Voksne pasienter som har 
problemer med å svelge kapslene bør spørre legen sin om muligheten for å endre til 
pulverformuleringen av dette legemidlet. 

For instruksjoner vedr. forberedning, se pkt. 6.6. 

Dosetilpasninger 

Perifer nevropati: Dersom symptomer på perifer nevropati utvikles (vanligvis karakterisert ved 
vedvarende nummenhet, kribling eller smerte i føttene og/eller hendene) (se pkt. 4.4), bør det byttes til 
et annet egnet behandlingsregime. I sjeldne tilfeller der dette ikke passer, kan dosereduksjon av 
stavudin vurderes så sant symptomene på perifer nevropati overvåkes nøye og tilfredsstillende 
virushemning opprettholdes. 
Den mulige fordelen ved dosereduksjon bør i hvert enkelt tilfelle veies mot den risiko dette kan 
innebære (lavere intracellulære konsentrasjoner). 

Spesielle populasjoner 

Eldre: Zerit er ikke undersøkt spesifikt hos pasienter over 65 år. 

Nedsatt leverfunksjon: Det er ikke nødvendig med noen initial dosejustering. 

Nedsatt nyrefunksjon: Følgende doser er anbefalt 

Pasientens vekt 
Zerit dosering (i forhold til kreatininclearance)
26-50 ml/min ≤ 25 ml/min (inkludert 

dialyseavhengighet*)
< 60 kg 15 mg 2 ganger daglig 15 mg hver 24. time 

≥ 60 kg 20 mg 2 ganger daglig 20 mg hver 24. time 

*Pasienter som får hemodialyse bør ta Zerit etter at dialysen er fullført og til samme tid på ikke-
dialyse dager. 

Siden utskillelse av stavudin hovedsakelig er gjennom urin også hos barn, kan stavudin clearance 
endres hos barn med redusert nyrefunksjon. Selv om det ikke finnes tilstrekkelige data til å anbefale 
spesifikke dosejusteringer for Zerit hos denne pasientgruppen, bør reduksjon i dosen og/eller økning i 
doseintervall i samme forhold som hos voksne vurderes. Det er ingen doseringsanbefalinger for 
pediatriske pasienter under 3 år med nedsatt nyrefunksjon. 

Administrasjonsmåte 

For optimal absorpsjon, bør Zerit tas på tom mage (dvs. minst 1 time før mat), men hvis dette ikke er 
mulig, kan det tas med et lett måltid. 

4.3 Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 
Samtidig administrasjon med didanosin på grunn av potensialet for alvorlige og/eller livstruende 
tilstander som laktacidose, leverfunksjonsforstyrrelser, pankreatitt og perifer nevropati (se pkt. 4.4 og 
4.5). 
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4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 

Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for 
seksuell overføring av hiv-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. 
Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas i henhold til nasjonale retningslinjer. 

Behandling med stavudin er forbundet med flere alvorlige bivirkninger, slik som laktacidose, 
lipoatrofi og polynevropati, hvor en potensiell underliggende mekanisme er mitokondrietoksisitet. 
Som en følge av disse potensielle risikofaktorer må en nytte-risiko vurdering gjøres for hver pasient, 
og alternativ antiretroviral behandling vurderes nøye (se Laktacidose, Lipoatrofi og Perifer nevropati 
under og pkt. 4.8) 

Laktacidose: laktacidose, vanligvis assosiert med hepatomegali og hepatisk steatose, har vært 
rapportert ved bruk av stavudin. Tidlige symptomer (symptomatisk hyperlaktatemi) er blant annet 
godartede fordøyelsessymptomer (kvalme, oppkast og magesmerter), uspesifikk uvelhet, nedsatt 
matlyst, vekttap, respiratoriske symptomer (rask og/eller tung pust) eller nevrologiske symptomer 
(blant annet motorisk svakhet). Laktacidose har høy dødelighet og kan være assosiert med pankreatitt, 
leversvikt, nyresvikt eller motorisk parese. 
Generelt forekom tilfellene av laktacidose etter noen få eller flere måneders behandling. 
Behandling med stavudin bør avbrytes ved symptomatisk hyperlaktatemi og metabolsk 
acidose/laktacidose, økende hepatomegali eller rask økning i transaminasenivåer. 
Forsiktighet bør utvises ved behandling med stavudin til pasienter (spesielt overvektige kvinner) med 
hepatomegali, hepatitt eller andre kjente risikofaktorer for leversykdom og hepatisk steatose (blant 
annet visse legemidler og alkohol). Risikoen kan være spesielt høy hos pasienter som også har hepatitt 
C og får behandling med alfa-interferon og ribavirin. 
Pasienter med økt risiko bør følges nøye (se også pkt. 4.6). 

Leversykdom: hepatitt eller leversvikt, som var fatal i noen tilfeller, har blitt rapportert. Sikkerhet og 
effekt ved bruk av stavudin hos pasienter med alvorlig underliggende leversykdommer er ikke 
klarlagt. Pasienter som har kronisk hepatitt B og C og får kombinasjonsbehandling med antiretrovirale 
midler, har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Ved samtidig behandling med 
antivirale midler for hepatitt B eller C, se også relevant produktinformasjon for disse legemidlene. 

Pasienter med kjent leverdysfunksjon, inkludert kronisk aktiv hepatitt, har økt frekvens av unormal 
leverfunksjon ved kombinasjonsbehandling med antiretrovirale midler og bør følges opp i henhold til 
vanlig praksis. Hvis det er tegn på forverring av leversykdommen hos slike pasienter, bør et avbrudd i 
eller seponering av behandlingen vurderes. 

Ved raskt økende transaminasenivåer (ALAT/ASAT > 5 ganger øvre normalgrense) bør seponering av 
Zerit og andre potensielt levertoksiske legemidler vurderes. 

Lipoatrofi: på grunn av toksisk effekt på mitokondriene er det vist at stavudin forårsaker tap av 
underhudsfett, noe som er tydeligst i ansiktet, på armer og bein og på setemuskulatur. 

I randomiserte, kontrollerte kliniske studier på behandlingsnaive pasienter, ble lipoatrofi utviklet hos 
en større andel av pasientene som ble behandlet med stavudin sammenlignet med andre nukleosider 
(tenofovir eller abakavir). Kroppsanalyser med DEXA-måling (dual energy x-ray absorptiometry) har 
vist generelt tap av fett fra lemmene hos stavudinbehandlede pasienter sammenlignet med økning av 
fett på lemmene eller ingen endring hos pasienter behandlet med andre nukleosider (abakavir, 
tenofovir eller zidovudin). Forekomsten og alvorlighetsgraden av lipoatrofi er kumulativ over tid med 
behandlingsregimer med stavudin. Bytte fra stavudin til andre nukleosider (tenofovir eller abakavir) i 
kliniske studier, resulterte i økninger i fett på lemmene, med moderate til ingen forbedringer i klinisk 
lipoatrofi. Basert på potensiell risiko ved bruk av Zerit, inkludert lipoatrofi, må det gjøres en vurdering 
av nytte-risiko for hver enkelt pasient, og alternativ antiretroviral behandling vurderes nøye. Pasienter 
som får Zerit må undersøkes jevnlig og spørres om symptomer på lipoatrofi. Hvis slike endringer 
observeres, skal avbrytelse av behandlingen med Zerit vurderes. 
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Vekt og metabolske parametere: vektøkning og en økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan 
forekomme under antiretroviral behandling. Slike endringer kan delvis være forbundet med både 
kontroll av sykdommen og livsstil. For lipider er det i noen tilfeller bevis for at det er en effekt av 
behandlingen, mens for vektøkning er det ingen sterke bevis som relaterer dette til noen spesiell 
behandling. For monitorering av lipidnivåer og glukose i blodet, vises det til etablerte retningslinjer for 
hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles slik det anses klinisk hensiktsmessig. 

Perifer nevropati: inntil 20 % av pasienter behandlet med Zerit vil utvikle perifer nevropati, ofte med 
start etter noen måneders behandling. Pasienter med nevropati i anamnesen, eller med andre 
risikofaktorer (for eksempel alkohol, legemidler som isoniazid) har spesiell risiko. Pasienter må 
overvåkes med tanke på symptomer (vedvarende nummenhet, kribling eller smerter i føttene og/eller 
hendene) og hvis observert må pasientene over på en alternativ behandling (se pkt. 4.2 og Ikke 
anbefalte kombinasjoner, nedenfor). 

Pankreatitt: pasienter med pankreatitt i anamnesen hadde en insidens på ca. 5 % på Zerit, 
sammenlignet med ca. 2 % hos pasienter uten denne anamnesen. Pasienter med høy risiko for 
pankreatitt eller de som får legemidler som er forbundet med pankreatitt, bør følges opp tett med 
henblikk på symptomer på denne tilstanden. 

Immunt reaktiveringssyndrom: hos hiv-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av 
antiretroviral kombinasjonsbehandling (CART), kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske 
eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og medføre alvorlige kliniske tilstander, eller 
forverrelse av symptomer. Slike reaksjoner har særlig vært sett i løpet av de første ukene eller 
månedene etter oppstart av antiretroviral kombinasjonsbehandling. Relevante eksempler er 
cytomegalovirus retinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis 
carinii pneumonier. Ethvert symptom på inflammasjon bør utredes og om nødvendig bør behandling 
startes. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom og autoimmun hepatitt) har også vært 
rapportert i forbindelse med immun reaktivering. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er 
imidlertid mer variabelt, og slike reaksjoner kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart. 

Osteonekrose: selv om det anses å være flere etiologiske faktorer (inkludert kortikosteroidbruk, 
alkoholbruk, alvorlig immunsuppresjon, høyere kroppsmasseindeks), er osteonekrose rapportert i 
særlig grad hos pasienter med fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering overfor 
antiretroviral kombinasjonsbehandling (CART). Pasienter bør rådes til å kontakte lege hvis de 
opplever leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. 

Hjelpestoffer: det rekonstituerte pulveret til oppløsning inneholder 50 mg sukrose pr. ml ferdig 
oppløsning. Dette bør tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus. Pasienter med sjeldne 
arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktose malabsorpsjon eller sukrase-
isomaltasemangel bør ikke ta dette legemidlet. Kan være skadelig for tennene. 
Dette produktet inneholder metylhydroksybenzoat (E218) og propylhydroksybenzoat (E216) som kan 
forårsake allergiske reaksjoner (som kan være forsinkede). 

Ikke anbefalte kombinasjoner: pankreatitt (fatal og ikke-fatal) og perifer nevropati (alvorlig i noen 
tilfeller) er blitt rapportert hos hiv-infiserte pasienter som får stavudin i kombinasjon med 
hydroksykarbamid og didanosin (se pkt. 4.3). Hepatotoksisitet og hepatisk svikt med døden til følge 
ble rapportert ved overvåkning etter markedsføring av hiv-pasienter som ble behandlet med 
antiretrovirale midler og hydroksykarbamid. Fatale hepatiske hendelser ble oftest rapporterte hos 
pasienter som ble behandlet med stavudin, hydroksykarbamid og didanosin. Hydroksykarbamid må 
derfor ikke benyttes i behandlingen av hiv-infeksjon. 

Eldre: Zerit har ikke blitt spesielt undersøkt hos pasienter over 65 års alder. 

Pediatrisk populasjon 

Spedbarn under 3 måneder: det finnes sikkerhetsdata fra kliniske studier med opptil 6 ukers 
behandling hos 179 nyfødte og spedbarn under 3 måneder (se pkt. 4.8). 
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Det skal tas spesielt hensyn til tidligere antiretroviral behandling og resistensprofilen til morens hiv-
stamme. 

Mitokondriedysfunksjon etter eksponering in utero: nukleos(t)idanaloger kan påvirke 
mitokondriefunksjonen i varierende grad, og er mest uttalt for stavudin, didanosin og zidovudin. Det er 
rapportert mitokondriedysfunksjon hos hiv-negative spedbarn som ble utsatt for nukleosidanaloger in 
utero og/eller postnatalt (se også pkt. 4.8). Disse har hovedsakelig dreid seg om behandlingsregimer 
som inneholder zidovudin. De viktigste rapporterte bivirkningene er hematologiske forstyrrelser 
(anemi, nøytropeni) og metabolske forstyrrelser (hyperlaktatemi, hyperlipidemi). Disse bivirkningene 
har ofte vært forbigående. I sjeldne tilfeller er sent innsettende nevrologiske forstyrrelser rapportert 
(hypertoni, kramper, unormal oppførsel). Det er ikke kjent om slike nevrologiske forstyrrelser er 
forbigående eller varige. Disse funnene bør vurderes hos alle barn som har vært eksponert for 
nukleos(t)idanaloger in utero og som har alvorlige kliniske funn av ukjent etiologi, spesielt 
nevrologiske funn. Disse funnene påvirker ikke gjeldende nasjonale anbefalinger om bruk av 
antiretroviral behandling hos gravide for å hindre vertikal overføring av hiv. 

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 

Kombinasjonen av stavudin med didanosin er kontraindisert ettersom begge disse legemidlene utviser 
høy risiko for mitokondrietoksisitet (se pkt. 4.3 og 4.4). 

Ettersom stavudin utskilles aktivt via renale tubuli, er interaksjoner med andre legemidler som også 
utskilles aktivt mulig, f.eks. med trimetoprim. Det er imidlertid ikke observert klinisk relevante 
farmakokinetiske interaksjoner med lamivudin. 

Zidovudin og stavudin fosforyleres av det cellulære enzymet (tymidin kinase), som fortrinnsvis 
fosforylerer zidovudin, og dermed reduseres fosforyleringen av stavudin til dets aktive trifosfat form. 
Zidovudin anbefales derfor ikke i kombinasjon med stavudin. 

In vitro studier viser at aktiveringen av stavudin hemmes av doksorubicin og ribavirin, men ikke av 
andre legemidler som brukes ved hiv-infeksjon og som fosforyleres på samme måte, (f.eks. didanosin, 
zalcitabin, ganciklovir og foscarnet). Derfor bør det utvises forsiktighet ved samtidig administrering av 
stavudin sammen med enten doksorubicin eller ribavirin. Stavudins innflytelse på 
fosforyleringskinetikken til andre nukleosidanaloger enn zidovudin har ikke blitt undersøkt. 

Klinisk signifikante interaksjoner for stavudin eller stavudin pluss didanosin med nelfinavir er ikke 
observert. 

Stavudin hemmer ikke de viktigste cytokrom P450-isoformene CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6, og CYP3A4. Det er derfor ikke sannsynlig at klinisk signifikante interaksjoner forekommer 
med legemidler som nedbrytes av disse. 

Fordi stavudin ikke er proteinbundet, ventes det ikke å affisere farmakokinetikken for proteinbundne 
legemidler. 

Det har ikke vært noen formelle interaksjonsstudier med andre legemidler. 

Pediatrisk populasjon 

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. 

4.6 Fertilitet, graviditet og amming 

Graviditet 

Zerit skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. 
Klinisk erfaring hos gravide er begrenset, men medfødte misdannelser og abort er rapportert. 
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I studie AI455-094 som ble utført i Sør-Afrika, ble 362 mor-barn par inkludert i en studie om 
forebyggelse av mor-til-barn-overføring. Behandlingsnaive gravide kvinner ble inkludert ved 
svangerskapsuke 34-36 og fikk antiretroviral behandling frem til fødsel. Antiretroviral profylakse med 
de samme medikamenter som ble gitt til moren, ble gitt til den nyfødte innen 36 timer etter fødselen og 
kontinuert i 6 uker. I stavudingruppen fikk nyfødte stavudin 1 mg/kg to ganger daglig i 6 uker. 
Oppfølgingstiden var opp til 24 ukers alder. Mor-barn parene ble randomisert til å få enten stavudin (N 
= 91), didanosin (N = 94), stavudin + didanosin (N = 88) eller zidovudin (N = 89). 95 % 
konfidensintervall for mor-til-barn-overføringsfrekvens var 5,4 – 19,3 % (stavudin), 5,2 – 18,7 % 
(didanosin, 1,3 – 11,2 % (stavudin + didanosin) og 1,9 – 12,6 % (zidovudin). 

Preliminære sikkerhetsdata fra denne studien (se også pkt. 4.8) viste økt spedbarnsdødelighet i 
stavudin + didanosin behandlingsgruppen (10 %) sammenlignet med stavudin (2 %), didanosin (3 %) 
og zidovudin (6 %) gruppene, med høyere insidens av dødfødte i stavudin + didanosingruppen. Data 
om melkesyre i serum ble ikke samlet inn ved denne studien. 

Imidlertid er laktacidose, noen ganger fatal, rapportert hos gravide som fikk en kombinasjon av 
didanosin og stavudin både med og uten annen antiretroviral behandling (se pkt. 4.3 og 4.4). 
Embryoføtal toksisitet hos dyr ble sett kun ved høye eksponeringsnivåer. Prekliniske studier viste at 
stavudin passerer placenta (se pkt. 5.3). Inntil det foreligger flere data, bør Zerit kun gis under 
graviditet etter nøye vurdering. Det finnes utilstrekkelig data til å anbefale Zerit til forebyggelse av 
mor-til-barn-overføring av hiv. 

Amming 

For å unngå overføring av hiv, anbefales det at hiv-smittede kvinner ikke ammer sine barn under noen 
omstendighet. 
Tilgjengelige data på stavudin og utskillelse i morsmelk er utilstrekkelige for å vurdere risikoen for 
spedbarn. Studier med diende rotter viste at stavudin blir utskilt i morsmelken. Mødre skal derfor få 
beskjed om å avbryte ammingen før behandling med Zerit igangsettes. 

Fertilitet 

Det er ikke sett tegn på nedsatt fertilitet hos rotter ved høye eksponeringsnivåer (opptil 216 ganger det 
som er observert ved anbefalt klinisk dose. 

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner 

Ingen studier vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner har vært utført. 
Stavudin kan forårsake svimmelhet og/eller søvnighet. Pasienter bør informeres om at de bør unngå 
potensielt farlige oppgaver som å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever disse 
symptomene. 

4.8 Bivirkninger 

Sammendrag av sikkerhetsprofilen  

Behandling med stavudin er forbundet med flere alvorlige bivirkninger, slik som laktacidose, 
lipoatrofi og polynevropati, hvor en potensiell underliggende mekanisme er mitokondrietoksisitet. 
Som en følge av disse potensielle risikofaktorer må en nytte-risiko vurdering gjøres for hver pasient, 
og alternativ antiretroviral behandling vurderes nøye (se pkt. 4.4 og under).

Tilfeller av laktacidose, i noen tilfeller fatale, vanligvis assosiert med alvorlig hepatomegali og 
hepatisk steatose, er rapportert hos <1 % av pasienter som tar stavudin i kombinasjon med annen 
antiretroviral behandling (se pkt. 4.4). 
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I sjeldne tilfeller har muskelsvakhet blitt rapportert ved kombinasjonsbehandling inkludert Zerit. De 
fleste av disse tilfellene oppsto i forbindelse med symptomatisk hyperlaktatemi eller laktacidose 
syndrom (se pkt. 4.4). Utvikling av muskelsvakhet kan ligne på den kliniske utviklingen av Guillain-
Barré syndromet (inkludert respiratorisk svikt). Symptomene kan vedvare eller forverres etter at 
behandlingen er avsluttet.  

Hepatitt eller leversvikt, i enkelte tilfeller fatale, er rapportert ved bruk av stavudin (se pkt. 4.4). 

Lipoatrofi ble hyppig rapportert hos pasienter som fikk stavudin i kombinasjon med annen 
antiretroviral behandling (se pkt. 4.4). 

Perifer nevropati ble sett i kombinasjonsstudier av Zerit med lamivudin og efavirenz, hyppigheten av 
perifere nevrologiske symptomer var 19 % (6 % moderate til alvorlige), med avbruddshyppighet pga. 
nevropati på 2 %. Pasientene opplevde vanligvis at symptomene forsvant etter dosereduksjon eller 
seponering av stavudin. 

Pankreatitt, noen ganger fatal, er rapportert hos inntil 2-3 % av de pasienter som deltok i kliniske 
monoterapistudier (se pkt. 4.4). Pankreatitt er rapportert hos < 1 % av pasientene i 
kombinasjonsterapistudier med Zerit. 

Tabellarisk sammendrag av bivirkninger 

Bivirkninger av moderat til høy alvorlighetsgrad, med i det minste en mulig sammenheng med 
behandlingsregimet (basert på utprøvers vurdering), rapportert hos 467 pasienter behandlet med Zerit i 
kombinasjon med lamivudin og efavirenz i to randomiserte kliniske studier og i en langtids 
oppfølgingsstudie (total oppfølging: median 56 uker opp til 119 uker) er oppført nedenfor. 
Bivirkninger observert etter markedsføring i forbindelse med antiretroviral behandling med stavudin er 
også oppført.  
Forekomsten av bivirkningene listet nedenfor defineres slik: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige 
(≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært 
sjeldne (< 1/10 000). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende 
alvorlighetsgrad. 

Sykdommer i blod og lymfatiske 
organer 

sjeldne: anemi* 
svært sjeldne: nøytropeni *, trombocytopeni* 

Endokrine sykdommer: Mindre vanlige: gynekomasti 

Stoffskifte og ernæringsbetingede 
sykdommer: 

Vanlige: lipoatrofi**, asymptomatisk hyperlaktatemi 
Mindre vanlige: laktacidose (inkluderer i enkelte tilfeller også 
motorisk svakhet), anoreksi 
sjeldne: hyperglykemi* 
svært sjeldne: diabetes mellitus* 

Approved 1.0v

Utgå
tt m

ark
ed

sfø
rin

gs
tilla

tel
se



23

Psykiatriske lidelser: Vanlige: depresjon 
Mindre vanlige: angst, emosjonell labilitet 

Nevrologiske sykdommer: Vanlige: perifere nevrologiske symptomer inkludert perifer 
nevropati, parestesi og perifer nevritt, svimmelhet, unormale 
drømmer, hodepine, søvnløshet, unormale tanker, somnolens 
svært sjeldne: motorisk svakhet* (oftest rapportert ved 
symptomatisk hyperlaktatemi eller laktacidose-syndrom) 

Gastrointestinale sykdommer: Vanlige: diaré, abdominalsmerter, kvalme, dyspepsi 
Mindre vanlige: pankreatitt, oppkast 

Sykdommer i lever og galleveier: Mindre vanlige: hepatitt eller gulsott 
sjeldne: hepatisk steatose* 
svært sjeldne: leversvikt* 

Hud- og underhudssykdommer: Vanlige: utslett, pruritus 
Mindre vanlige: urticaria 

Sykdommer i muskler, bindevev og 
skjelett: 

Mindre vanlige: artralgi, myalgi 

Generelle lidelser og reaksjoner på 
administrasjonsstedet: 

Vanlige: tretthet 
Mindre vanlige: asteni 

*Bivirkninger observert etter markedsføring i forbindelse med antiretroviral behandling som 
inneholder stavudin 

** Se pkt. Beskrivelse av utvalgte bivirkninger for flere detaljer. 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 

Immunt reaktiveringssyndrom: hos hiv-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av 
antiretroviral kombinasjonsbehandling (CART), kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske 
eller gjenværende opportunistiske infeksjoner oppstå. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom 
og autoimmun hepatitt) har også vært rapportert. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er 
imidlertid mer variabelt, og slike reaksjoner kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart (se pkt. 
4.4). 

Lipoatrofi: stavudin er vist å forårsake tap av underhudsfett, noe som er tydeligst i ansiktet, på armer 
og ben og i setemuskulaturen. Forekomsten og alvorlighetsgraden av lipoatrofien er relatert til den 
kumulative eksponeringen og er ofte ikke reversibel når behandlingen med stavudin stoppes. Pasienter 
som får Zerit må undersøkes jevnlig og spørres om symptomer på lipoatrofi. Hvis slike endringer 
observeres, bør behandlingen med Zerit avsluttes (se pkt. 4.4). 

Metabolske parametere: vekt og nivåene av blodlipider og blodglukose kan øke under antiretroviral 
behandling (se pkt. 4.4). 

Osteonekrose: tilfeller av osteonekrose er rapportert, særlig hos pasienter med generelt kjente 
risikofaktorer, fremskreden hiv-sykdom eller langtidseksponering overfor antiretroviral 
kombinasjonsbehandling (CART). Hyppigheten av dette er ikke kjent (se pkt. 4.4).

Unormale laboratorieprøver: unormale laboratorieprøver rapportert i disse to studiene og en pågående 
oppfølgingsstudie, inkluderte forhøyning av ALAT (> 5 x øvre normalgrense) hos 3 %, av ASAT 
(> 5 x øvre normalgrense) hos 3 % og av lipase (≥ 2,1 x øvre normalgrense) hos 3 % av pasienter i 
Zeritgruppen. Nøytropeni (< 750 celler/mm3) ble rapportert hos 5 %, trombocytopeni (trombocytter 
< 50 000/mm3) hos 2 % og lav hemoglobin (< 8 g/dl) hos < 1 % av pasienter som fikk Zerit. 
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Makrocytose ble ikke evaluert i disse studiene, men viste seg å være forbundet med Zerit i en tidligere 
studie (MCV > 112 fl forekom hos 30 % av pasientene behandlet med Zerit). 

Pediatrisk populasjon 

Ungdom, barn og spedbarn: bivirkninger og alvorlige avvik i laboratorieverdier som ble rapportert 
hos barn i aldersgruppen fra fødsel til og med ungdomsalder som fikk stavudin i kliniske studier, var 
generelt like i type og frekvens som hos voksne. Klinisk signifikant perifer nevropati er dog mindre 
vanlig. Disse studiene inkluderer ACTG 240, hvor 105 barn fra 3 måneder til 6 år fikk Zerit 
2 mg/kg/dag i 6,4 måneder (median), en kontrollert klinisk studie hvor 185 nyfødte fikk Zerit 
2 mg/kg/dag enten alene eller i kombinasjon med didanosin fra fødselen til og med 6 ukers alder, og 
en klinisk studie hvor 8 nyfødte fikk Zerit 2 mg/kg/dag i kombinasjon med didanosin og nelfinavir fra 
fødselen til og med 4 ukers alder. 

I studie AI455-094 (se også pkt. 4.6), ble sikkerhetsoppfølgningen begrenset til kun seks måneder, noe 
som kan være utilstrekkelig til å få langtidsdata om nevrologiske bivirkninger og mitokondriell 
toksisitet. Relevante grad 3-4 laboratorieavvik hos 91 stavudinbehandlede spedbarn var lave nøytrofile 
hos 7 %, lav hemoglobin hos 1 %, ALAT-økning hos 1 % og ingen lipaseavvik. Data om serumlaktat 
ble ikke samlet. Ingen vesentlig forskjell ble sett i hyppighet av bivirkninger mellom 
behandlingsgruppene. Det var imidlertid økt spedbarnsdødelighet hos stavudin + didanosingruppen 
(10 %) sammenlignet med stavudin (2 %), didanosin (3 %) og zidovudin (6 %)-gruppene, med høyere 
insidens av dødfødsler hos stavudin + didanosingruppen. 

Mitokondriell dysfunksjon: gjennomgang av sikkerhetsdatabasen etter markedsføring viser at 
bivirkninger som tyder på mitokondriell dysfunksjon, er rapportert hos nyfødte og spedbarn som har 
fått en eller flere nukleosidanaloger (se også pkt. 4.4). hiv-status for nyfødte og spedbarn ≤ 3 måneder 
gamle var negativ, for større barn var den ofte positiv. Bivirkningsprofilen for nyfødte og spedbarn ≤ 3 
måneder gamle viste økninger i melkesyrenivåer, nøytropeni, anemi, trombocytopeni, økninger i 
hepatiske transaminaser og økte lipider, inkludert hypertriglyseridemi. Antallet rapporter hos større 
spedbarn var for lavt til å kunne se noen mønstre. 

Melding av mistenkte bivirkninger 

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å 
overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å 
melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i 
Appendix V. 

4.9 Overdosering 

Erfaring hos voksne som er behandlet med opptil 12 ganger anbefalt døgndose, har ikke vist noen 
akutt toksisitet. Komplikasjoner som følge av kronisk overdosering kan omfatte perifer nevropati og 
hepatisk dysfunksjon. Clearance av stavudin ved hemodialyse er i gjennomsnitt 120 ml/min. 
Betydningen av dette for den totale eliminasjonen ved overdosering er ikke kjent. Det er ikke kjent om 
stavudin elimineres ved peritonealdialyse. 

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 

5.1 Farmakodynamiske egenskaper 

Farmakoterapeutisk gruppe: antivirale midler til systemisk bruk, nukleosid og nukleotid revers 
transkriptasehemmere, ATC-kode: J05AF04. 

Virkningsmekanisme 
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Stavudin, som er en tymidinanalog, blir fosforylert av cellulære kinaser til stavudintrifosfat som 
hemmer hiv-revers transkriptase ved å konkurrere med det naturlige substratet tymidintrifosfat. Det 
hemmer også viral DNA-syntesen ved å forårsake DNA-kjedeterminering fordi 3’-hydroksylgruppen, 
som er nødvendig for forlengelse av DNA, mangler. Cellulær DNA polymerase γ er også følsom 
overfor hemming av stavudintrifosfat, mens cellulær polymerase α og β hemmes ved konsentrasjoner 
som er henholdsvis 4000 og 40 ganger høyere enn det som trengs for å hemme hiv-revers 
transkriptase. 

Resistens 

Stavudinbehandling kan selektere for og/eller opprettholde tymidinanaloge mutasjoner (TAMs) som er 
assosiert med zidovudinresistens. Reduksjonen i følsomhet in vitro er subtil og to eller flere TAMs 
(vanligvis M41L og T215Y) kreves før stavudinfølsomheten reduseres (> 1,5 gang). 
Tilsvarende frekvens av disse TAMs ses ved virologisk behandling med stavudin og zidovudin.  
Den kliniske relevansen av disse funnene tyder på at stavudin generelt bør unngås ved tilstedeværelse 
av TAMs, spesielt M41L og T215Y. 
Stavudins aktivitet påvirkes også av multiresistensassosierte mutasjoner som Q151M. I tillegg er 
K65R rapportert hos pasienter som får stavudin/didanosin eller stavudin/lamivudin, men ikke hos 
pasienter som får stavudin monoterapi. V75T selekteres in vitro av stavudin og reduserer følsomheten 
for stavudin med to ganger. Dette opptrer hos ca. 1 % av pasientene som får stavudin. 

Klinisk effekt og sikkerhet 

Zerit har blitt studert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, f.eks. didanosin, lamivudin, 
ritonavir, indinavir, saquinavir, efavirenz og nelfinavir. 

Hos antiretroviralt naive pasienter 

Studie AI455-099 var en 48-ukers randomisert, dobbeltblind studie med Zerit (40 mg to ganger 
daglig), i kombinasjon med lamivudin (150 mg to ganger daglig) pluss efavirenz (600 mg en gang 
daglig), hos 391 behandlingsnaive pasienter med mediant CD4-celletall på 272 celler/ mm3

(61-1215 celler/mm3) og median plasma hiv-1 RNA på 4,80 log10 kopier/ml (2,6-5,9 log10 kopier/ml) 
ved baseline. De fleste pasienter var menn (70 %) og ikke-hvite (58 %), med median alder på 33 år 
(18-68 år). 

Studie A1455-096 var en 48-ukers randomisert, dobbeltblind studie med Zerit (40 mg to ganger 
daglig), i kombinasjon med lamivudin (150 mg to ganger daglig) og efavirenz (600 mg en gang 
daglig), hos 76 behandlingsnaive pasienter med mediant CD4-celletall på 261 celler/mm3

(63-962 celler/mm3) og median plasma hiv-1 RNA på 4,63 log10 kopier/ml (3,0-5,9 log10 kopier/ml) 
ved baseline. De fleste pasientene var menn (76 %) og hvite (66 %), med median alder på 34 år 
(22-67 år). 

Resultatene av AI455-099 og AI455-096 vises i tabell 1. Begge studiene var designet for å 
sammenligne to formuleringer av Zerit, hvorav den ene var den markedsførte formuleringen dosert 
ifølge gjeldende godkjente produktinformasjon. Kun data for den godkjente formuleringen er 
presentert. 
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Tabell 1:  Effektresultater ved uke 48 (studie AI455-099 og AI455-096) 

Parameter 

AI455-099 AI455-096
Zerit + lamivudin + 

efavirenz
n=391

Zerit + lamivudin + 
efavirenz

 n=76 
Hiv-RNA < 400 kopier/ml, behandlingsrespons, %
Alle pasienter 73 66
Hiv-RNA < 50 kopier/ml, behandlingsrespons, %
Alle pasienter 55 38
Hiv-RNA gjennomsnittlig endring fra baseline, log10 kopier/ml 
Alle pasienter -2,83 (n=321a) -2,64 (n=58)
CD4 gjennomsnittlig endring fra baseline, celler/mm3

Alle pasienter 182 (n=314) 195 (n=55)
a Antall evaluerbare pasienter 

Pediatrisk populasjon 

Bruk av stavudin hos ungdom, barn og spedbarn støttes av farmakokinetiske og sikkerhetsdata fra 
pediatriske pasienter (se også pkt. 4.8 og 5.2). 

5.2 Farmakokinetiske egenskaper 

Absorpsjon 

Den absolutte biotilgjengeligheten er 86 ± 18 %. Etter gjentatt oralt inntak av doser på 0,5-0,67 mg/kg, 
oppnådde man en Cmax på 810 ± 175 ng/ml. Cmax og AUC økte proporsjonalt med dosen i 
doseområdene 0,0625-0,75 mg/kg intravenøst og 0,033-4,0 mg/kg oralt. 
Hos åtte pasienter som fikk 40 mg to ganger daglig, fastende, var AUC0-12t ved steady state 1284 
±227 ng·t/ml (18 %) (gjennomsnittlig ± SD [% CV], Cmax var 536 ± 146 ng/ml (27 %), og Cmin var 
9±8 ng/ml (89 %). En studie med asymptomatiske pasienter viste at systemisk eksponering er nokså 
lik, mens Cmax var mindre og Tmax forlenget når stavudin gis sammen med et standardisert, fettrikt 
måltid sammenlignet med fastende betingelser. Den kliniske betydning av dette er ikke kjent. 

Distribusjon 

Tilsynelatende distribusjonsvolum ved steady state er 46 ± 21 l. Det var ikke mulig å påvise stavudin i 
cerebrospinalvæsken før minst 2 timer etter oral administrering. Fire timer etter administrering var 
CSF/plasma-ratio 0,39 ± 0,06. Ingen signifikant akkumulering av stavudin ble observert ved gjentatt 
inntak hver 6., 8. eller 12. time. Binding av stavudin til serumproteiner var ubetydelig i 
konsentrasjonsområdet 0,01 til 11,4 µg/ml. Stavudin distribueres likt mellom erytrocytter og plasma. 

Metabolisme 

Uendret stavudin var den største legemiddelrelaterte komponenten i totalt sirkulerende radioaktivitet i 
plasma etter en oral dose på 80 mg 14C-stavudin hos friske personer. AUC (inf) for stavudin var 61 % 
av AUC (inf) av total sirkulerende radioaktivitet. Metabolitter inkluderer oksidert stavudin, 
glukuronidkonjugater av stavudin og dets oksiderte metabolitt, og et N-acetylcysteinkonjugat av ribose 
etter glykosidspalting, som tyder på at tymin også er en metabolitt av stavudin. 

Eliminasjon 

Etter en oral dose på 80 mg 14C-stavudin hos friske personer ble ca. 95 % og 3 % av den totale 
radioaktiviteten påvist i henholdsvis urin og feces. Ca. 70 % av den oralt administrerte stavudindosen 
ble utskilt som uendret medikament i urin. Gjennomsnittlig renal clearance for moderforbindelsen er 
ca. 272 ml/min, som utgjør ca. 67 % av tilsynelatende oral clearance, og indikerer aktiv tubulær 
sekresjon i tillegg til glomerulær filtrasjon. 
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Hos hiv-infiserte pasienter er total clearance for stavudin 594±164 ml/min, og renal clearance 
er 237±98 ml/min. Total clearance for stavudin synes å være høyere hos hiv-infiserte pasienter, mens 
renal clearance er tilsvarende for friske personer og hiv-infiserte pasienter. Mekanismen for og den 
kliniske signifikansen av denne forskjellen er ikke kjent. Etter intravenøs administrasjon 
utskilles 42 % (13 % til 87 %) av dosen uendret i urin. Tilsvarende verdier etter oral administrering av 
en enkeltdose og ved gjentatt dosering er henholdsvis 35 % (8 % til 72 %) og 40 % (12 % til 82 %). 
Gjennomsnittlig terminal eliminasjonshalveringstid for stavudin er 1,3 til 2,3 timer etter enkeltdose 
eller gjentatt dosering, og er uavhengig av dose. Stavudintrifosfat har en intracellulær halveringstid in 
vitro på 3,5 timer i CEM T–celler (en human T–lymfoblastoid cellelinje) og perifere mononukleære 
celler i blod, som støtter dosering to ganger daglig. 
Stavudins farmakokinetikk var uavhengig av tid siden forholdet mellom AUC(ss) ved steady state og 
AUC(0-t) etter den første dosen var ca. 1. Intra- og interindividuell variasjon av farmakokinetiske 
karakteristika for stavudin er liten, henholdsvis ca. 15 % og 25 % etter oral administrering. 

Spesielle populasjoner 

Nedsatt nyrefunksjon: clearance for stavudin minker når kreatininclearance minker; og det anbefales 
derfor at dosen med Zerit blir justert hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 4.2). 

Nedsatt leverfunksjon: stavudins farmakokinetikk hos pasienter med nedsatt leverfunksjon var den 
samme som hos pasienter med normal leverfunksjon. 

Pediatrisk populasjon 

Ungdom, barn og spedbarn: total eksponering for stavudin var sammenlignbar hos ungdom, barn og 
spedbarn ≥ 14 dager som fikk en dose på 2 mg/kg/dag og voksne som fikk 1 mg/kg/dag. 
Tilsynelatende peroral clearance var ca. 14 ml/min/kg hos barn i alderen 5 uker til 15 år, 12 ml/min/kg 
hos spedbarn i alderen 14 til 28 dager og 5 ml/min/kg hos spedbarn ved fødselen. 2-3 timer etter 
dosering varierte CSF/plasmaratio for stavudin mellom 16 % og 125 % (gjennomsnitt 59 % ± 35 %).  

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 

Dyredata viste embryo-føtal toksisitet ved svært høye eksponeringsnivåer. En ex vivo studie som 
brukte en modell med fullgått human placenta, viste at stavudin når fosterets blodsirkulasjon ved enkel 
diffusjon. En rottestudie viste også placentaoverføring av stavudin, med fostervevskonsentrasjon ca. 
50 % av morens plasmakonsentrasjon. Stavudin var gentoksisk i in vitro tester på humane lymfocytter 
med trifosforylerende aktivitet (der nulleffektnivå ikke var etablert), på musefibroblaster og i en in 
vivo test som påviser kromosomavvik. Lignende effekter er blitt observert med andre 
nukleosidanaloger. 
Stavudin var karsinogen hos mus (levertumor) og rotter (levertumor: kolangiocellulært, 
hepatocellulært, blandet hepatokolangiocellulært og/eller vaskulært; og urinblærekarsinom) ved svært 
høye eksponeringsnivåer. Ingen karsinogenitet ble sett ved doser på 400 mg/kg/dag hos mus og 
600 mg/kg/dag hos rotter, som svarer til eksponering henholdsvis ∼ 39 og 168 ganger høyere enn 
forventet human eksponering. Dette tyder på et ikke-signifikant karsinogent potensial av stavudin i 
klinisk behandling. 

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer 

Kirsebærsmak 
Metylhydroksybenzoat (E218) 
Propylhydroksybenzoat (E216) 
Silisiumdioksid 
Simetikon 
Karmellosenatrium 
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Sorbinsyre 
Stearat emulgeringsmiddel 
Sukrose 

6.2 Uforlikeligheter 

Ikke relevant. 

6.3 Holdbarhet 

2 år. 
Oppbevar oppløsningen i kjøleskap (2 °C-8 °C) i 30 dager etter tilberedning. 

6.4 Oppbevaringsbetingelser 

Det tørre pulveret skal ikke oppbevares over 30 °C.  
Oppbevares i originalpakningen. 
Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet. 
For oppbevaringsbetingelser for legemidlet etter tilberedning, se pkt. 6.3. 

6.5 Emballasje (type og innhold) 

HDPE-flaske med barnesikker skrukork, oppfyllingsmerke (200 ml oppløsning etter utblanding) og 
målebeger. 

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering 

Instruksjoner for tilberedning 

Zerit skal blandes ut med vann til 200 ml ferdig oppløsning (stavudinkonsentrasjon på 1 mg/ml). 
For utblanding av Zerit tilsett 202 ml vann til originalflasken (når pasienten lager oppløsningen bør de 
instrueres i å fylle til den øverste kanten av flaskemerket, indikert med pilmerker). Sett på korken. 
Flasken skal ristes godt, inntil pulveret er fullstendig oppløst. Oppløsningen fremstår som en fargeløs 
til svakt rosa, uklar oppløsning. 
Oppløsningen skal måles opp ved hjelp av vedlagte målebeger eller ved hjelp av en sprøyte ved doser 
under 10 ml. Pasienten bør instrueres i å riste flasken godt før utmåling av hver dose. 

Destruksjon 

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

EU/1/96/009/009 
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9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE 

Dato første markedsføringstillatelse: 8. mai 1996 
Dato for siste fornyelse: 20. april 2011 

10. OPPDATERINGSDATO 

Detaljert informasjon om dette legemiddelet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. 
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VEDLEGG II 

A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE 

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE 
LEVERANSE OG BRUK 

C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL 
MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE 
SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET 
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A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE 

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release 

Bristol-Myers Squibb S.r.l., Contrada Fontana del Ceraso, 03012 Anagni (FR), Italia 

Aesica Queenborough Limited, North Road, Queenborough, Kent, ME11 5EL, Storbritannia 

I pakningsvedlegget skal det stå navn og adresse til tilvirkeren som er ansvarlig for batch release for 
gjeldende batch. 

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK 

Legemiddel underlagt begrenset forskrivning. (Se Vedlegg I, Preparatomtale, pkt. 4.2.). 

C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

• Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR) 

Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette legemidlet er angitt i 
EURD-listen (European Union Reference Date list), som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv 
2001/83/EF og i enhver oppdatering av EURD-listen som publiseres på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK 
AV LEGEMIDLET 

• Risikohåndteringsplan (RMP) 

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal gjennomføre de nødvendige aktiviteter og intervensjoner 
vedrørende legemiddelovervåking spesifisert i godkjent RMP presentert i Modul 1.8.2 i 
markedsføringstillatelsen samt enhver godkjent påfølgende oppdatering av RMP. 

En oppdatert RMP skal sendes inn: 
• på forespørsel fra Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency); 
• når risikohåndteringssystemet er modifisert, spesielt som resultat av at det fremkommer ny 

informasjon som kan lede til en betydelig endring i nytte/risiko profilen eller som resultat av at 
en viktig milepel (legemiddelovervåkning eller risikominimering) er nådd. 
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VEDLEGG III 

MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG 

Approved 1.0v

Utgå
tt m

ark
ed

sfø
rin

gs
tilla

tel
se



33

A. MERKING

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE  

YTTERKARTONG TEKST (BLISTER) 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 15 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver hard kapsel inneholder 15 mg stavudin 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Laktose 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

56 harde kapsler 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 25 °C. 
Oppbevares i originalpakningen 

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

Approved 1.0v
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

EU/1/96/009/002 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Zerit 15 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

PC:  
SN:
<NN: > 

Approved 1.0v
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ 
GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) 

BLISTER TEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 15 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

3. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

4. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

5. ANNET 

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE 
EMBALLASJE 

YTTERKARTONG TEKST OG FLASKETEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 15 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver hard kapsel inneholder 15 mg stavudin 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Laktose 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

60 harde kapsler 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 30 °C 
Oppbevares i originalpakningen 

Approved 1.0v
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER 

EU/1/96/009/001 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Ytterkartong: Zerit 15 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Ytterkartong: Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

Ytterkartong 
PC:  
SN:
<NN: > 

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE  

YTTERKARTONG TEKST (BLISTER) 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 20 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver hard kapsel inneholder 20 mg stavudin 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Laktose 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

56 harde kapsler 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 25 °C. 
Oppbevares i originalpakningen 

Approved 1.0v
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

EU/1/96/009/004 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Zerit 20 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

PC:  
SN:
<NN: > 

Approved 1.0v
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ 
GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) 

BLISTER TEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 20 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

3. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

4. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

5. ANNET 

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE 
EMBALLASJE 

YTTERKARTONG TEKST OG FLASKETEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 20 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver hard kapsel inneholder 20 mg stavudin 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Laktose 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

60 harde kapsler 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 30 °C 
Oppbevares i originalpakningen 

Approved 1.0v
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER 

EU/1/96/009/003 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Ytterkartong: Zerit 20 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Ytterkartong: Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

Ytterkartong 
PC:  
SN:
<NN: > 

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE  

YTTERKARTONG TEKST (BLISTER) 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 30 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver hard kapsel inneholder 30 mg stavudin 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Laktose 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

56 harde kapsler 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 25 °C 
Oppbevares i originalpakningen 

Approved 1.0v
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

EU/1/96/009/006 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Zerit 30 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

PC:  
SN:
<NN: > 

Approved 1.0v
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ 
GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) 

BLISTER TEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 30 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

3. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

4. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

5. ANNET 

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE 
EMBALLASJE 

YTTERKARTONG TEKST OG FLASKETEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 30 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver hard kapsel inneholder 30 mg stavudin 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Laktose 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

60 harde kapsler 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 30 °C 
Oppbevares i originalpakningen 

Approved 1.0v
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER 

EU/1/96/009/005 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

Reseptpliktig legemiddel 

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Ytterkartong: Zerit 30 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Ytterkartong: Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

Ytterkartong: 
PC:  
SN:
<NN: > 

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE  

YTTERKARTONG TEKST (BLISTER) 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 40 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver hard kapsel inneholder 40 mg stavudin 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Laktose 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

56 harde kapsler 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 25 °C. 
Oppbevares i originalpakningen 

Approved 1.0v
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

EU/1/96/009/008 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Zerit 40 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

PC:  
SN:
<NN: > 

Approved 1.0v
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ 
GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) 

BLISTER TEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 40 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

3. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

4. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

5. ANNET 

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE 
EMBALLASJE 

YTTERKARTONG TEKST OG FLASKETEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 40 mg harde kapsler 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver hard kapsel inneholder 40 mg stavudin 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Laktose 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

60 harde kapsler 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 30 °C 
Oppbevares i originalpakningen 

Approved 1.0v
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER 

EU/1/96/009/007 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Ytterkartong: Zerit 40 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Ytterkartong: Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

Ytterkartong: 
PC:  
SN:
<NN: > 

Approved 1.0v
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE 
EMBALLASJE 

YTTERKARTONG TEKST OG FLASKETEKST 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

Zerit 200 mg pulver til mikstur, oppløsning 
Stavudin 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 

Hver flaske inneholder stavudin 200 mg 
Den ferdige oppløsningen inneholder 1 mg stavudin pr. ml 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

Sukrose og konserveringsmidler (E218 og E216) 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

Pulver til mikstur, 200 mg 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER) 

Oral bruk 
Les pakningsvedlegget før bruk 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 
BARN 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

Ristes godt før bruk 

8. UTLØPSDATO 

Utløpsdato 

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

Oppbevares ved høyst 30 °C 
Ferdig oppløsning er holdbar i 30 dager ved oppbevaring i kjøleskap 
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. 
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

12. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER 

EU/1/96/009/009 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

Lot 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING  

15. BRUKSANVISNING 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

Ytterkartong: Zerit 200 mg 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

Ytterkartong: Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 
MENNESKER  

Ytterkartong: 
PC:  
SN:
<NN: > 
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B. PAKNINGSVEDLEGG 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren 

Zerit 15 mg harde kapsler 
stavudin 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder 
informasjon som er viktig for deg. 
 Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. 
 Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
 Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine. 
 Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 
1. Hva Zerit er og hva det brukes mot. 
2. Hva du må vite før du bruker Zerit 
3. Hvordan du bruker Zerit 
4. Mulige bivirkninger 
5. Hvordan du oppbevarer Zerit 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 

1. Hva Zerit er og hva det brukes mot

Zerit tilhører en spesiell gruppe antivirale legemidler, også kjent som antiretrovirale midler, kalt 
nukleosidanalog revers transkriptasehemmere (NRTIer).  

Disse brukes for å behandle humant immunsviktvirus (hiv) infeksjon. 

Dette legemidlet, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, reduserer hiv-virusmengde og 
holder den på et lavt nivå. Det øker også antall CD4-celler. Disse CD4-cellene spiller en viktig rolle i å 
opprettholde et friskt immunsystem for å bekjempe infeksjoner. Respons på behandling med Zerit 
varierer mellom pasienter. Legen din vil derfor overvåke effekten av behandlingen din. 

Zerit kan bedre din tilstand, men vil ikke kurere hiv-infeksjon. Du kan fremdeles overføre hiv-
infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral 
behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte 
andre personer. 
Andre infeksjoner, som henger sammen med et svekket immunforsvar (opportunistiske infeksjoner), 
kan oppstå under behandlingen. Disse vil kreve spesiell, og noen ganger forebyggende, behandling. 

2. Hva du må vite før du bruker Zerit

Bruk ikke Zerit 
- dersom du er allergisk overfor stavudin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker. 
- dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Advarsler og forsiktighetsregler 
Rådfør deg med lege før du bruker Zerit. 
Før behandling med Zerit, bør du ha fortalt legen din: 
 dersom du lider av nyresykdom eller leversykdom (som f.eks. hepatitt) 
 dersom du har hatt perifer nevropati (vedvarende nummenhet, kribling eller smerte i føtter 

og/eller hender) 
 dersom du har hatt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen). 
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Zerit kan forårsake en tilstand kalt melkesyreacidose, som noen ganger er dødelig, sammen med 
forstørret lever. Denne tilstanden opptrer vanligvis først noen måneder etter behandlingsstart. Denne 
sjeldne, men meget alvorlig bivirkningen opptrer oftere hos kvinner, spesielt hvis de er svært 
overvektige. I tillegg har det vært rapportert om sjeldne tilfeller av leversvikt/nyresvikt eller dødelig 
hepatitt. 
Pasienter som har kronisk hepatitt B eller C og får behandling med antiretrovirale midler, har økt 
risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverbivirkninger og kan trenge blodprøver for å kontrollere 
leverfunksjonen. 

Kontakt din lege hvis følgende oppstår: 
 vedvarende nummenhet, kribling eller smerter i føtter og/eller hender (dette kan indikere en 

begynnende perifer nevropati, en bivirkning i nervesystemet), muskelsvakhet 
 magesmerter, kvalme eller oppkast 
 rask, tung pust, døsighet (som kan indikere pankreatitt, leverforstyrrelser som hepatitt, eller 

melkesyreacidose). 

Hos noen pasienter med langtkommet hiv-infeksjon (aids), og som tidligere har hatt opportunistiske 
infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at 
behandling mot hiv-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i 
kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede 
uten merkbare symptomer. Hvis du merker noen som helst symptomer på infeksjon, må du 
umiddelbart informere legen din. I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer 
(en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med 
medisiner for din hiv-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter 
behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som 
muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av 
kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få 
nødvendig behandling. 

Under behandlingen med Zerit forekommer det ofte et gradvis tap av underhudsfett, noe som er mest 
merkbart i ansiktet og på bena og armene. Kontakt legen hvis du merker slike endringer. 

Benproblemer 
Noen pasienter som tar Zerit kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev 
forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale 
kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, alkoholforbruk, alvorlig immunsuppresjon 
(undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange 
risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og 
smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du 
opplever noen av disse symptomene. 

Andre legemidler og Zerit 
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke 
andre legemidler. 

Ikke bruk Zerit dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Snakk med legen din dersom du tar noen av de følgende legemidlene da uønskede interaksjoner kan 
forekomme. 
- zidovudin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon 
- doksorubicin, som brukes til å behandle kreft 
- ribavirin, som brukes til å behandle hepatitt C-infeksjon 

Inntak av Zerit sammen med mat og drikke 
For å oppnå maksimal effekt, bør Zerit tas på tom mage, og helst minst én time før mat. Hvis dette 
ikke er mulig, kan kapslene også tas med et lett måltid. 
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Graviditet og amming 
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være 
gravid eller planlegger å bli gravid. 

Graviditet 
Du må rådføre deg med lege for å snakke om mulige bivirkninger, nytte og risiko av antiretroviral 
behandling for deg og barnet. Melkesyreacidose (noen ganger dødelig) er rapportert hos gravide 
kvinner som har fått Zerit i kombinasjon med annen antiretroviral behandling. 
Dersom du har brukt Zerit under graviditeten kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre 
diagnostiske tester for å følge utviklingen av barnet ditt. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer under 
graviditeten oppveide fordelen av beskyttelse mot hiv risikoen for bivirkninger. 

Amming 
Snakk med legen din dersom du ammer. For å unngå overføring av hiv til barnet, anbefales det at hiv-
infiserte kvinner ikke under noen omstendighet ammer. 

Kjøring og bruk av maskiner: 
Zerit kan forårsake svimmelhet og søvnighet. 
Dersom du er berørt, skal du ikke kjøre bil og ikke bruke redskaper eller maskiner. 

Zerit inneholder laktose 
Disse kapslene inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor 
noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. 

3. Hvordan du bruker Zerit 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. 
Legen har bestemt doseringen basert på din vekt og tilstand. Vennligst følg disse anbefalingene nøye. 
Da har du best sjanse til å utsette utviklingen av motstand (resistens) mot legemidlet. Endre ikke dosen 
på egen hånd, og fortsett å ta dette legemidlet inntil legen bestemmer noe annet. 
For voksne med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig 
(med ca. 12 timer mellom hver dose). 
For å oppnå optimalt opptak, bør kapslene svelges med et glass vann, helst minst én time før måltid og 
på tom mage. Hvis dette ikke er mulig, kan Zerit også tas med et lett måltid. 
Hvis du har problemer med å svelge kapsler, kan du spørre legen om å få bytte til oppløsningsformen 
(mikstur) av dette legemidlet. Du kan også åpne kapslene forsiktig og blande innholdet med litt mat. 

Bruk av Zerit hos barn 
For barn med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig (med 
ca. 12 timer mellom hver dose). 
Barn over 3 måneder, med kroppsvekt lavere enn 30 kg, bør ta 1 mg/kg to ganger daglig. 

Dersom du tar for mye av Zerit 
Dersom du tar for mange kapsler eller hvis noen ved et uhell svelger noen, er det ingen umiddelbar 
fare. Du bør imidlertid kontakte legen din eller nærmeste sykehus for råd. 

Hvis du har glemt å ta Zerit 
Dersom du ved et uhell glemmer å ta en dose, skal du ta din neste vanlige dose når det er tid for denne. 
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. 

Dersom du avbryter behandling med Zerit 
Snakk med legen før du bestemmer deg for å avbryte behandling med Zerit. 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 
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4. Mulige bivirkninger 

Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.  

Når man behandler hiv-infeksjon, er det ikke alltid mulig å skille mellom bivirkninger forårsaket av 
Zerit, de som er forårsaket av andre medisiner du kanskje tar samtidig eller komplikasjoner av 
infeksjonen. Av denne grunn, er det viktig at du informerer legen om forandringer i helsen din. 

Behandling av hiv kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukose-nivåene i blodet. 
Dette er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil, og i noen tilfeller kan økningen i 
lipider (fett) være forårsaket av selve hiv-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du 
får slike endringer. 

Behandling med stavudin (Zerit) fører ofte til tap av fett fra ben, armer og ansikt (lipoatrofi). Dette 
tapet av kroppsfett har vist seg å ikke være fullstendig reversibelt etter avbrutt stavudinbehandling. 
Legen din skal følge deg opp for tegn på lipoatrofi. Informer legen din hvis du merker at du mister fett 
fra leggene, armene og ansiktet. Dersom disse tegnene oppstår, bør behandlingen med Zerit avsluttes 
og hiv-behandlingen endres. 

Pasienter som behandles med Zerit har rapportert om følgende bivirkninger: 

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer) 
 hyperlaktatemi uten symptomer (opphopning av syre i blodet ditt)  
 lipoatrofi 
 depresjon  
 perifere nevrologiske symptomer inkludert perifer nevropati (perifer nervesykdom), parestesi 

(prikkende følelse) og perifer nervebetennelse (nummenhet, svakhet, kriblende følelse eller 
smerter i armer og ben) 

 svimmelhet, unormale drømmer, hodepine  
 insomnia (søvnproblemer), søvnighet, unormale tanker    
 diaré, abdominalsmerter (magesmerter eller ubehag) 
 kvalme, fordøyelsesvansker 
 utslett, kløe 
 utmattelse (ekstrem tretthet) 

Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer) 
 melkesyreacidose (opphoping av syre i blodet ditt) som i enkelte tilfeller medfører motorisk 

svakhet (svakhet i armer, ben eller hender) 
 gynekomasti (forstørrelse av brystene hos menn) 
 anoreksi (manglende appetitt), angst, følelsesmessig ustabilitet 
 pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen), oppkast 
 hepatitt (leverbetennelse), gulsott (gulfarging av hud eller øyne) 
 elveblest (kløende utslett), artralgi (leddsmerter) 
 myalgi (verkende muskler), asteni (uvanlig tretthet eller svakhet) 

Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer) 
 anemi 
 hyperglykemi (høyt nivå av blodsukker) 
 hepatisk steatose (fett i leveren) 

Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer) 
 trombocytopeni, nøytropeni (forstyrrelser i blodet) 
 diabetes mellitus (sukkersyke) 
 motorisk svakhet (oftest rapportert ved symptomatisk hyperlaktatemi- eller melkesyreacidose-

syndrom) 
 leversvikt 
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Melding av bivirkninger
Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger 
som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det 
nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med 
informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

5. Hvordan du oppbevarer Zerit

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, boksen og/eller blisterpakningen 
etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 

Oppbevares ved høyst 25 °C (Aclar/aluminium blistere) 
Oppbevares ved høyst 30 °C (HDPE flasker) 
Oppbevares i originalpakningen. 

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zerit 
 Virkestoffet er stavudin (15 mg). 
 Hjelpestoffene i pulveret i den harde kapselen er laktose (120 mg), magnesiumstearat, 

mikrokrystallinsk cellulose og natriumstivelsesglykolat. 
 Kapselskallet består av gelatin, jernoksidfargestoff (E172), silisiumdioksid, natriumlaurylsulfat 

og titandioksidfargestoff (E171).  
 Skriften på de harde kapslene består av spiselig blekk som inneholder skjellakk, propylenglykol, 

renset vann, kaliumhydroksid og jernoksid (E172). 

Hvordan Zerit ser ut og innholdet i pakningen 
Zerit 15 mg harde kapsler er røde og gule og merket med "BMS 1964" på en side og "15" på den andre 
siden.  
Zerit 15 mg harde kapsler leveres i blisterpakninger på 56 harde kapsler eller bokser med 60 harde 
kapsler. For å beskytte mot fuktighet, inneholder boksen et tørkemiddel. 

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

Tilvirker 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italia 
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Aesica Queenborough Limited 
North Road, Queenborough 
Kent, ME11 5EL 
Storbritannia 

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten 
for innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)810 410 500 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 
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Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Dette pakningsvedlegget var sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ} 

Detaljert informasjon om dette legemiddelet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren 

Zerit 20 mg harde kapsler 
stavudin 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder 
informasjon som er viktig for deg. 
 Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. 
 Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
 Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine. 
 Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om 
1. Hva Zerit er og hva det brukes mot. 
2. Hva du må vite før du bruker Zerit 
3. Hvordan du bruker Zerit 
4. Mulige bivirkninger 
5. Hvordan du oppbevarer Zerit 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 

1. Hva Zerit er og hva det brukes mot

Zerit tilhører en spesiell gruppe antivirale legemidler, også kjent som antiretrovirale midler, kalt 
nukleosidanalog revers transkriptasehemmere (NRTIer).  

Disse brukes for å behandle humant immunsviktvirus (hiv) infeksjon. 

Dette legemidlet, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, reduserer hiv-virusmengde og 
holder den på et lavt nivå. Det øker også antall CD4-celler. Disse CD4-cellene spiller en viktig rolle i å 
opprettholde et friskt immunsystem for å bekjempe infeksjoner. Respons på behandling med Zerit 
varierer mellom pasienter. Legen din vil derfor overvåke effekten av behandlingen din. 

Zerit kan bedre din tilstand, men vil ikke kurere hiv-infeksjon. Du kan fremdeles overføre hiv-
infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral 
behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte 
andre personer. 
Andre infeksjoner, som henger sammen med et svekket immunforsvar (opportunistiske infeksjoner), 
kan oppstå under behandlingen. Disse vil kreve spesiell, og noen ganger forebyggende, behandling. 

2. Hva du må vite før du bruker Zerit

Bruk ikke Zerit 
- dersom du er allergisk overfor stavudin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker. 
- dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Advarsler og forsiktighetsregler 
Rådfør deg med lege før du bruker Zerit. 
Før behandling med Zerit, bør du ha fortalt legen din: 
 dersom du lider av nyresykdom eller leversykdom (som f.eks. hepatitt) 
 dersom du har hatt perifer nevropati (vedvarende nummenhet, kribling eller smerte i føtter 

og/eller hender) 
 dersom du har hatt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen). 
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Zerit kan forårsake en tilstand kalt melkesyreacidose, som noen ganger er dødelig, sammen med 
forstørret lever. Denne tilstanden opptrer vanligvis først noen måneder etter behandlingsstart. Denne 
sjeldne, men meget alvorlig bivirkningen opptrer oftere hos kvinner, spesielt hvis de er svært 
overvektige. I tillegg har det vært rapportert om sjeldne tilfeller av leversvikt/nyresvikt eller dødelig 
hepatitt. 
Pasienter som har kronisk hepatitt B eller C og får behandling med antiretrovirale midler, har økt 
risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverbivirkninger og kan trenge blodprøver for å kontrollere 
leverfunksjonen. 

Kontakt din lege hvis følgende oppstår: 
 vedvarende nummenhet, kribling eller smerter i føtter og/eller hender (dette kan indikere en 

begynnende perifer nevropati, en bivirkning i nervesystemet), muskelsvakhet 
 magesmerter, kvalme eller oppkast 
 rask, tung pust, døsighet (som kan indikere pankreatitt, leverforstyrrelser som hepatitt, eller 

melkesyreacidose). 

Hos noen pasienter med langtkommet hiv-infeksjon (aids), og som tidligere har hatt opportunistiske 
infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at 
behandling mot hiv-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i 
kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede 
uten merkbare symptomer. Hvis du merker noen som helst symptomer på infeksjon, må du 
umiddelbart informere legen din. I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer 
(en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med 
medisiner for din hiv-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter 
behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som 
muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av 
kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få 
nødvendig behandling. 

Under behandlingen med Zerit forekommer det ofte et gradvis tap av underhudsfett, noe som er mest 
merkbart i ansiktet og på bena og armene. Kontakt legen hvis du merker slike endringer. 

Benproblemer 
Noen pasienter som tar Zerit kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev 
forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale 
kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, alkoholforbruk, alvorlig immunsuppresjon 
(undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange 
risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og 
smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du 
opplever noen av disse symptomene. 

Andre legemidler og Zerit 
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, eller nylig har brukt eller planlegger å bruke 
andre legemidler. 

Ikke bruk Zerit dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Snakk med legen din dersom du tar noen av de følgende legemidlene eller, da uønskede interaksjoner 
kan forekomme. 
- zidovudin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon 
- doksorubicin, som brukes til å behandle kreft 
- ribavirin, som brukes til å behandle hepatitt C-infeksjon 

Inntak av Zerit sammen med mat og drikke 
For å oppnå maksimal effekt, bør Zerit tas på tom mage, og helst minst én time før mat. Hvis dette 
ikke er mulig, kan kapslene også tas med et lett måltid. 
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Graviditet og amming 
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være 
gravid eller planlegger å bli gravid. 

Graviditet 
Du må rådføre deg med lege for å snakke om mulige bivirkninger, nytte og risiko av antiretroviral 
behandling for deg og barnet. Melkesyreacidose (noen ganger dødelig) er rapportert hos gravide 
kvinner som har fått Zerit i kombinasjon med annen antiretroviral behandling. 
Dersom du har brukt Zerit under graviditeten kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre 
diagnostiske tester for å følge utviklingen av barnet ditt. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer under 
graviditeten oppveide fordelen av beskyttelse mot hiv risikoen for bivirkninger. 

Amming 
Snakk med legen din dersom du ammer. For å unngå overføring av hiv til barnet, anbefales det at hiv-
infiserte kvinner ikke under noen omstendighet ammer. 

Kjøring og bruk av maskiner 
Zerit kan forårsake svimmelhet og søvnighet. 
Dersom du er berørt, skal du ikke kjøre bil og ikke bruke redskaper eller maskiner. 

Zerit inneholder laktose 
Disse kapslene inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor 
noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. 

3. Hvordan du bruker Zerit 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. 
Legen har bestemt doseringen basert på din vekt og tilstand. Vennligst følg disse anbefalingene nøye. 
Da har du best sjanse til å utsette utviklingen av motstand (resistens) mot legemidlet. Endre ikke dosen 
på egen hånd, og fortsett å ta dette legemidlet inntil legen bestemmer noe annet. 
For voksne med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig 
(med ca. 12 timer mellom hver dose). 
For å oppnå optimalt opptak, bør kapslene svelges med et glass vann, helst minst én time før måltid og 
på tom mage. Hvis dette ikke er mulig, kan Zerit også tas med et lett måltid. 
Hvis du har problemer med å svelge kapsler, kan du spørre legen om å få bytte til oppløsningsformen 
(mikstur) av dette legemidlet. Du kan også åpne kapslene forsiktig og blande innholdet med litt mat. 

Bruk av Zerit hos barn 
For barn med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig (med 
ca. 12 timer mellom hver dose). 
Barn over 3 måneder, med kroppsvekt lavere enn 30 kg, bør ta 1 mg/kg to ganger daglig. 

Dersom du tar for mye av Zerit 
Dersom du tar for mange kapsler eller hvis noen ved et uhell svelger noen, er det ingen umiddelbar 
fare. Du bør imidlertid kontakte legen din eller nærmeste sykehus for råd. 

Hvis du har glemt å ta Zerit 
Dersom du ved et uhell glemmer å ta en dose, skal du ta din neste vanlige dose når det er tid for denne. 
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. 

Dersom du avbryter behandling med Zerit 
Snakk med legen før du bestemmer deg for å avbryte behandling med Zerit. 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 
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4. Mulige bivirkninger 

Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

Når man behandler hiv-infeksjon, er det ikke alltid mulig å skille mellom bivirkninger forårsaket av 
Zerit, de som er forårsaket av andre medisiner du kanskje tar samtidig eller komplikasjoner av 
infeksjonen. Av denne grunn, er det viktig at du informerer legen om forandringer i helsen din. 

Behandling av hiv kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukose-nivåene i blodet. 
Dette er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil, og i noen tilfeller kan økningen i 
lipider (fett) være forårsaket av selve hiv-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du 
får slike endringer. 

Behandling med stavudin (Zerit) fører ofte til tap av fett fra ben, armer og ansikt (lipoatrofi). Dette 
tapet av kroppsfett har vist seg å ikke være fullstendig reversibelt etter avbrutt stavudinbehandling. 
Legen din skal følge deg opp for tegn på lipoatrofi. Informer legen din hvis du merker at du mister fett 
fra leggene, armene og ansiktet. Dersom disse tegnene oppstår, bør behandlingen med Zerit avsluttes 
og hiv-behandlingen endres. 

Pasienter som behandles med Zerit har rapportert om følgende bivirkninger: 

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer) 
 hyperlaktatemi uten symptomer (opphopning av syre i blodet ditt)  
 lipoatrofi 
 depresjon  
 perifere nevrologiske symptomer inkludert perifer nevropati (perifer nervesykdom), parestesi 

(prikkende følelse) og perifer nervebetennelse (nummenhet, svakhet, kriblende følelse eller 
smerter i armer og ben) 

 svimmelhet, unormale drømmer, hodepine  
 insomnia (søvnproblemer), søvnighet, unormale tanker    
 diaré, abdominalsmerter (magesmerter eller ubehag) 
 kvalme, fordøyelsesvansker 
 utslett, kløe 
 utmattelse (ekstrem tretthet) 

Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer) 
 melkesyreacidose (opphoping av syre i blodet ditt) som i enkelte tilfeller medfører motorisk 

svakhet (svakhet i armer, ben eller hender) 
 gynekomasti (forstørrelse av brystene hos menn) 
 anoreksi (manglende appetitt), angst, følelsesmessig ustabilitet 
 pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen), oppkast 
 hepatitt (leverbetennelse), gulsott (gulfarging av hud eller øyne) 
 elveblest (kløende utslett), artralgi (leddsmerter) 
 myalgi (verkende muskler), asteni (uvanlig tretthet eller svakhet) 

Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer) 
 anemi 
 hyperglykemi (høyt nivå av blodsukker) 
 hepatisk steatose (fett i leveren) 

Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer) 
 trombocytopeni, nøytropeni (forstyrrelser i blodet) 
 diabetes mellitus (sukkersyke) 
 motorisk svakhet (oftest rapportert ved symptomatisk hyperlaktatemi- eller melkesyreacidose-

syndrom) 
 leversvikt 
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Melding av bivirkninger
Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger 
som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det 
nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med 
informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

5. Hvordan du oppbevarer Zerit

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, boksen og/eller blisterpakningen 
etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 

Oppbevares ved høyst 25 °C (Aclar/aluminium blistere) 
Oppbevares ved høyst 30 °C (HDPE flasker) 
Oppbevares i originalpakningen. 

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zerit 
 Virkestoffet er stavudin (20 mg) 
 Hjelpestoffene i pulveret i den harde kapselen er laktose (180 mg), magnesiumstearat, 

mikrokrystallinsk cellulose og natriumstivelsesglykolat. 
 Kapselskallet består av gelatin, jernoksidfargestoff (E172), silisiumdioksid, natriumlaurylsulfat 

og titandioksidfargestoff (E171).  
 Skriften på de harde kapslene består av spiselig blekk som inneholder skjellakk, propylenglykol, 

renset vann, kaliumhydroksid og jernoksid (E172). 

Hvordan Zerit ser ut og innholdet i pakningen 
Zerit 20 mg harde kapsler er brune og merket med "BMS 1965" på en side og "20" på den andre siden.  
Zerit 20 mg harde kapsler leveres i blisterpakninger på 56 harde kapsler eller bokser med 60 harde 
kapsler. For å beskytte mot fuktighet, inneholder boksen et tørkemiddel. 

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

Tilvirker 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italia 

Aesica Queenborough Limited 
North Road, Queenborough 
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Kent, ME11 5EL 
Storbritannia 

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten 
for innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: +33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 

Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
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Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Dette pakningsvedlegget var sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ} 

Detaljert informasjon om dette legemiddelet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren 

Zerit 30 mg harde kapsler 
stavudin 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder 
informasjon som er viktig for deg. 
 Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. 
 Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
 Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine. 
 Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om 
1. Hva Zerit er og hva det brukes mot. 
2. Hva du må vite før du bruker Zerit 
3. Hvordan du bruker Zerit 
4. Mulige bivirkninger 
5. Hvordan du oppbevarer Zerit 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 

1. Hva Zerit er og hva det brukes mot

Zerit tilhører en spesiell gruppe antivirale legemidler, også kjent som antiretrovirale midler, kalt 
nukleosidanalog revers transkriptasehemmere (NRTIer). Disse brukes for å behandle humant 
immunsviktvirus (hiv) infeksjon. 

Dette legemidlet, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, reduserer hiv-virusmengde og 
holder den på et lavt nivå. Det øker også antall CD4-celler. Disse CD4-cellene spiller en viktig rolle i å 
opprettholde et friskt immunsystem for å bekjempe infeksjoner. Respons på behandling med Zerit 
varierer mellom pasienter. Legen din vil derfor overvåke effekten av behandlingen din. 

Zerit kan bedre din tilstand, men vil ikke kurere hiv-infeksjon. Du kan fremdeles overføre hiv-
infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral 
behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte 
andre personer. 
Andre infeksjoner, som henger sammen med et svekket immunforsvar (opportunistiske infeksjoner), 
kan oppstå under behandlingen. Disse vil kreve spesiell, og noen ganger forebyggende, behandling. 

2. Hva du må vite før du bruker Zerit

Bruk ikke Zerit 
- dersom du er allergisk overfor stavudin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker. 
- dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Advarsler og forsiktighetsregler 
Rådfør deg med lege før du bruker Zerit. 
Før behandling med Zerit, bør du ha fortalt legen din: 
 dersom du lider av nyresykdom eller leversykdom (som f.eks. hepatitt) 
 dersom du har hatt perifer nevropati (vedvarende nummenhet, kribling eller smerte i føtter 

og/eller hender) 
 dersom du har hatt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen). 
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Zerit kan forårsake en tilstand kalt melkesyreacidose, som noen ganger er dødelig, sammen med 
forstørret lever. Denne tilstanden opptrer vanligvis først noen måneder etter behandlingsstart. Denne 
sjeldne, men meget alvorlig bivirkningen opptrer oftere hos kvinner, spesielt hvis de er svært 
overvektige. I tillegg har det vært rapportert om sjeldne tilfeller av leversvikt/nyresvikt eller dødelig 
hepatitt. 
Pasienter som har kronisk hepatitt B eller C og får behandling med antiretrovirale midler, har økt 
risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverbivirkninger og kan trenge blodprøver for å kontrollere 
leverfunksjonen. 

Kontakt din lege hvis følgende oppstår: 
 vedvarende nummenhet, kribling eller smerter i føtter og/eller hender (dette kan indikere en 

begynnende perifer nevropati, en bivirkning i nervesystemet), muskelsvakhet 
 magesmerter, kvalme eller oppkast 
 rask, tung pust, døsighet (som kan indikere pankreatitt, leverforstyrrelser som hepatitt, eller 

melkesyreacidose). 

Hos noen pasienter med langtkommet hiv-infeksjon (aids), og som tidligere har hatt opportunistiske 
infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at 
behandling mot hiv-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i 
kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede 
uten merkbare symptomer. Hvis du merker noen som helst symptomer på infeksjon, må du 
umiddelbart informere legen din. I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer 
(en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med 
medisiner for din hiv-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter 
behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som 
muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av 
kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få 
nødvendig behandling. 

Under behandlingen med Zerit forekommer det ofte et gradvis tap av underhudsfett, noe som er mest 
merkbart i ansiktet og på bena og armene. Kontakt legen hvis du merker slike endringer. 

Benproblemer 
Noen pasienter som tar Zerit kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev 
forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale 
kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, alkoholforbruk, alvorlig immunsuppresjon 
(undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange 
risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og 
smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du 
opplever noen av disse symptomene. 

Andre legemidler og Zerit 
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke 
andre legemidler. 

Ikke bruk Zerit dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Snakk med legen din dersom du tar noen av de følgende legemidlene da uønskede interaksjoner kan 
forekomme. 
- zidovudin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon 
- doksorubicin, som brukes til å behandle kreft 
- ribavirin, som brukes til å behandle hepatitt C-infeksjon 

Inntak av Zerit sammen med mat og drikke 
For å oppnå maksimal effekt, bør Zerit tas på tom mage, og helst minst én time før mat. Hvis dette 
ikke er mulig, kan kapslene også tas med et lett måltid. 
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Graviditet og amming 
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være 
gravid eller planlegger å bli gravid. 

Graviditet 
Du må rådføre deg med lege for å snakke om mulige bivirkninger, nytte og risiko av antiretroviral 
behandling for deg og barnet. Melkesyreacidose (noen ganger dødelig) er rapportert hos gravide 
kvinner som har fått Zerit i kombinasjon med annen antiretroviral behandling. 
Dersom du har brukt Zerit under graviditeten kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre 
diagnostiske tester for å følge utviklingen av barnet ditt. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer under 
graviditeten oppveide fordelen av beskyttelse mot hiv risikoen for bivirkninger. 

Amming 
Snakk med legen din dersom du ammer. For å unngå overføring av hiv til barnet, anbefales det at hiv-
infiserte kvinner ikke under noen omstendighet ammer. 

Kjøring og bruk av maskiner 
Zerit kan forårsake svimmelhet og søvnighet. 
Dersom du er berørt, skal du ikke kjøre bil og ikke bruke redskaper eller maskiner. 

Zerit inneholder laktose 
Disse kapslene inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor 
noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. 

3. Hvordan du bruker Zerit 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. 
Legen har bestemt doseringen basert på din vekt og tilstand. Vennligst følg disse anbefalingene nøye. 
Da har du best sjanse til å utsette utviklingen av motstand (resistens) mot legemidlet. Endre ikke dosen 
på egen hånd, og fortsett å ta dette legemidlet inntil legen bestemmer noe annet. 
For voksne med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig 
(med ca. 12 timer mellom hver dose). 
For å oppnå optimalt opptak, bør kapslene svelges med et glass vann, helst minst én time før måltid og 
på tom mage. Hvis dette ikke er mulig, kan Zerit også tas med et lett måltid. 
Hvis du har problemer med å svelge kapsler, kan du spørre legen om å få bytte til oppløsningsformen 
(mikstur) av dette legemidlet. Du kan også åpne kapslene forsiktig og blande innholdet med litt mat. 

Bruk av Zerit hos barn 
For barn med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig (med 
ca. 12 timer mellom hver dose). 
Barn over 3 måneder, med kroppsvekt lavere enn 30 kg, bør ta 1 mg/kg to ganger daglig. 

Dersom du tar for mye av Zerit 
Dersom du tar for mange kapsler eller hvis noen ved et uhell svelger noen, er det ingen umiddelbar 
fare. Du bør imidlertid kontakte legen din eller nærmeste sykehus for råd. 

Hvis du har glemt å ta Zerit 
Dersom du ved et uhell glemmer å ta en dose, skal du ta din neste vanlige dose når det er tid for denne. 
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. 

Dersom du avbryter behandling med Zerit 
Snakk med legen før du bestemmer deg for å avbryte behandling med Zerit. 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 

Approved 1.0v

Utgå
tt m

ark
ed

sfø
rin

gs
tilla

tel
se



74

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

Når man behandler hiv-infeksjon, er det ikke alltid mulig å skille mellom bivirkninger forårsaket av 
Zerit, de som er forårsaket av andre medisiner du kanskje tar samtidig eller komplikasjoner av 
infeksjonen. Av denne grunn, er det viktig at du informerer legen om forandringer i helsen din. 

Behandling av hiv kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukose-nivåene i blodet. 
Dette er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil, og i noen tilfeller kan økningen i 
lipider (fett) være forårsaket av selve hiv-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du 
får slike endringer. 

Behandling med stavudin fører ofte til tap av fett fra ben, armer og ansikt (lipoatrofi). Dette tapet av 
kroppsfett har vist seg å ikke være fullstendig reversibelt etter avbrutt stavudinbehandling. Legen din 
skal følge deg opp for tegn på lipoatrofi. Informer legen din hvis du merker at du mister fett fra 
leggene, armene og ansiktet. Dersom disse tegnene oppstår, bør behandlingen med Zerit avsluttes og 
hiv-behandlingen endres. 

Pasienter som behandles med Zerit har rapportert om følgende bivirkninger: 

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer) 
 hyperlaktatemi uten symptomer (opphopning av syre i blodet ditt)  
 lipoatrofi 
 depresjon  
 perifere nevrologiske symptomer inkludert perifer nevropati (perifer nervesykdom), parestesi 

(prikkende følelse) og perifer nervebetennelse (nummenhet, svakhet, kriblende følelse eller 
smerter i armer og ben) 

 svimmelhet, unormale drømmer, hodepine  
 insomnia (søvnproblemer), søvnighet, unormale tanker    
 diaré, abdominalsmerter (magesmerter eller ubehag) 
 kvalme, fordøyelsesvansker 
 utslett, kløe 
 utmattelse (ekstrem tretthet) 

Mindre vanlige(kan påvirke opptil 1 av 100 personer) 
 melkesyreacidose (opphoping av syre i blodet ditt) som i enkelte tilfeller medfører motorisk 

svakhet (svakhet i armer, ben eller hender) 
 gynekomasti (forstørrelse av brystene hos menn) 
 anoreksi (manglende appetitt), angst, følelsesmessig ustabilitet 
 pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen), oppkast 
 hepatitt (leverbetennelse), gulsott (gulfarging av hud eller øyne) 
 elveblest (kløende utslett), artralgi (leddsmerter) 
 myalgi (verkende muskler), asteni (uvanlig tretthet eller svakhet) 

Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer) 
 anemi 
 hyperglykemi (høyt nivå av blodsukker) 
 hepatisk steatose (fett i leveren) 

Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer) 
 trombocytopeni, nøytropeni (forstyrrelser i blodet) 
 diabetes mellitus (sukkersyke) 
 motorisk svakhet (oftest rapportert ved symptomatisk hyperlaktatemi- eller melkesyreacidose-

syndrom) 
 leversvikt 
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Melding av bivirkninger
Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger 
som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det 
nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med 
informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

5. Hvordan du oppbevarer Zerit

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, boksen og/eller blisterpakningen 
etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 

Oppbevares ved høyst 25 °C (Aclar/aluminium blistere) 
Oppbevares ved høyst 30 °C (HDPE flasker) 
Oppbevares i originalpakningen. 

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zerit 
 Virkestoffet er stavudin (30 mg). 
 Hjelpestoffene i pulveret i den harde kapselen er laktose (180 mg), magnesiumstearat, 

mikrokrystallinsk cellulose og natriumstivelsesglykolat. 
 Kapselskallet består av gelatin, jernoksidfargestoff (E172), silisiumdioksid, natriumlaurylsulfat 

og titandioksidfargestoff (E171).  
 Skriften på de harde kapslene består av spiselig blekk som inneholder skjellakk, propylenglykol, 

renset vann, kaliumhydroksid og jernoksid (E172). 

Hvordan Zerit ser ut og innholdet i pakningen 
Zerit 30 mg harde kapsler er lys og mørk oransje og merket med "BMS 1966" på en side og "30" på 
den andre siden.  
Zerit 30 mg harde kapsler leveres i blisterpakninger på 56 harde kapsler eller bokser med 60 harde 
kapsler. For å beskytte mot fuktighet, inneholder boksen et tørkemiddel. 

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

Tilvirker 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italia 
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Aesica Queenborough Limited 
North Road, Queenborough 
Kent, ME11 5EL 
Storbritannia 

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten 
for innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 
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Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Dette pakningsvedlegget var sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ} 

Detaljert informasjon om dette legemiddelet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren 

Zerit 40 mg harde kapsler 
stavudin 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder 
informasjon som er viktig for deg. 
 Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. 
 Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
 Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine. 
 Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om 
1. Hva Zerit er og hva det brukes mot. 
2. Hva du må vite før du bruker Zerit 
3. Hvordan du bruker Zerit 
4. Mulige bivirkninger 
5. Hvordan du oppbevarer Zerit 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 

1. Hva Zerit er og hva det brukes mot

Zerit tilhører en spesiell gruppe antivirale legemidler, også kjent som antiretrovirale midler, kalt 
nukleosidanalog revers transkriptasehemmere (NRTIer). 

Disse brukes for å behandle humant immunsviktvirus (hiv) infeksjon. 

Dette legemidlet, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, reduserer hiv-virusmengde og 
holder den på et lavt nivå. Det øker også antall CD4-celler. Disse CD4-cellene spiller en viktig rolle i å 
opprettholde et friskt immunsystem for å bekjempe infeksjoner. Respons på behandling med Zerit 
varierer mellom pasienter. Legen din vil derfor overvåke effekten av behandlingen din. 

Zerit kan bedre din tilstand, men vil ikke kurere hiv-infeksjon. Du kan fremdeles overføre hiv-
infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral 
behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte 
andre personer. 
Andre infeksjoner, som henger sammen med et svekket immunforsvar (opportunistiske infeksjoner), 
kan oppstå under behandlingen. Disse vil kreve spesiell, og noen ganger forebyggende, behandling. 

2. Hva du må vite før du bruker Zerit

Bruk ikke Zerit 
- dersom du er allergisk overfor stavudin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker. 
- dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Advarsler og forsiktighetsregler 
Rådfør deg med lege før du bruker Zerit. 
Før behandling med Zerit, bør du ha fortalt legen din: 
 dersom du lider av nyresykdom eller leversykdom (som f.eks. hepatitt) 
 dersom du har hatt perifer nevropati (vedvarende nummenhet, kribling eller smerte i føtter 

og/eller hender) 
 dersom du har hatt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen). 
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Zerit kan forårsake en tilstand kalt melkesyreacidose, som noen ganger er dødelig, sammen med 
forstørret lever. Denne tilstanden opptrer vanligvis først noen måneder etter behandlingsstart. Denne 
sjeldne, men meget alvorlig bivirkningen opptrer oftere hos kvinner, spesielt hvis de er svært 
overvektige. I tillegg har det vært rapportert om sjeldne tilfeller av leversvikt/nyresvikt eller dødelig 
hepatitt. 
Pasienter som har kronisk hepatitt B eller C og får behandling med antiretrovirale midler, har økt 
risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverbivirkninger og kan trenge blodprøver for å kontrollere 
leverfunksjonen. 

Kontakt din lege hvis følgende oppstår: 
 vedvarende nummenhet, kribling eller smerter i føtter og/eller hender (dette kan indikere en 

begynnende perifer nevropati, en bivirkning i nervesystemet), muskelsvakhet 
 magesmerter, kvalme eller oppkast 
 rask, tung pust, døsighet (som kan indikere pankreatitt, leverforstyrrelser som hepatitt, eller 

melkesyreacidose). 

Hos noen pasienter med langtkommet hiv-infeksjon (aids), og som tidligere har hatt opportunistiske 
infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at 
behandling mot hiv-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i 
kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede 
uten merkbare symptomer. Hvis du merker noen som helst symptomer på infeksjon, må du 
umiddelbart informere legen din. I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer 
(en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med 
medisiner for din hiv-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter 
behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som 
muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av 
kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få 
nødvendig behandling. 

Under behandlingen med Zerit forekommer det ofte et gradvis tap av underhudsfett, noe som er mest 
merkbart i ansiktet og på bena og armene. Kontakt legen hvis du merker slike endringer. 

Benproblemer 
Noen pasienter som tar Zerit kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev 
forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale 
kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, alkoholforbruk, alvorlig immunsuppresjon 
(undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange 
risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og 
smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du 
opplever noen av disse symptomene. 

Andre legemidler og Zerit 
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke 
andre legemidler. 

Ikke bruk Zerit dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Snakk med legen din dersom du tar noen av de følgende legemidlene eller, da uønskede interaksjoner 
kan forekomme. 
- zidovudin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon 
- doksorubicin, som brukes til å behandle kreft 
- ribavirin, som brukes til å behandle hepatitt C-infeksjon 

Inntak av Zerit sammen med mat og drikke 
For å oppnå maksimal effekt, bør Zerit tas på tom mage, og helst minst én time før mat. Hvis dette 
ikke er mulig, kan kapslene også tas med et lett måltid. 
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Graviditet og amming 
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være 
gravid eller planlegger å bli gravid. 

Graviditet 
Du må rådføre deg med lege for å snakke om mulige bivirkninger, nytte og risiko av antiretroviral 
behandling for deg og barnet. Melkesyreacidose (noen ganger dødelig) er rapportert hos gravide 
kvinner som har fått Zerit i kombinasjon med annen antiretroviral behandling. 
Dersom du har brukt Zerit under graviditeten kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre 
diagnostiske tester for å følge utviklingen av barnet ditt. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer under 
graviditeten oppveide fordelen av beskyttelse mot hiv risikoen for bivirkninger. 

Amming 
Snakk med legen din dersom du ammer. For å unngå overføring av hiv til barnet, anbefales det at hiv-
infiserte kvinner ikke under noen omstendighet ammer. 

Kjøring og bruk av maskiner 
Zerit kan forårsake svimmelhet og søvnighet. 
Dersom du er berørt, skal du ikke kjøre bil og ikke bruke redskaper eller maskiner. 

Zerit inneholder laktose 
Disse kapslene inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor 
noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. 

3. Hvordan du bruker Zerit 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. 
Legen har bestemt doseringen basert på din vekt og tilstand. Vennligst følg disse anbefalingene nøye. 
Da har du best sjanse til å utsette utviklingen av motstand (resistens) mot legemidlet. Endre ikke dosen 
på egen hånd, og fortsett å ta dette legemidlet inntil legen bestemmer noe annet. 
For voksne med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig 
(med ca. 12 timer mellom hver dose). 
For å oppnå optimalt opptak, bør kapslene svelges med et glass vann, helst minst én time før måltid og 
på tom mage. Hvis dette ikke er mulig, kan Zerit også tas med et lett måltid. 
Hvis du har problemer med å svelge kapsler, kan du spørre legen om å få bytte til oppløsningsformen 
(mikstur) av dette legemidlet. Du kan også åpne kapslene forsiktig og blande innholdet med litt mat. 

Bruk av Zerit hos barn 
For barn med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig (med 
ca. 12 timer mellom hver dose). 
Barn over 3 måneder, med kroppsvekt lavere enn 30 kg, bør ta 1 mg/kg to ganger daglig. 

Dersom du tar for mye av Zerit 
Dersom du tar for mange kapsler eller hvis noen ved et uhell svelger noen, er det ingen umiddelbar 
fare. Du bør imidlertid kontakte legen din eller nærmeste sykehus for råd. 

Hvis du har glemt å ta Zerit 
Dersom du ved et uhell glemmer å ta en dose, skal du ta din neste vanlige dose når det er tid for denne. 
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. 

Dersom du avbryter behandling med Zerit 
Snakk med legen før du bestemmer deg for å avbryte behandling med Zerit. 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 
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4. Mulige bivirkninger 

Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

Når man behandler hiv-infeksjon, er det ikke alltid mulig å skille mellom bivirkninger forårsaket av 
Zerit, de som er forårsaket av andre medisiner du kanskje tar samtidig eller komplikasjoner av 
infeksjonen. Av denne grunn, er det viktig at du informerer legen om forandringer i helsen din. 

Behandling av hiv kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukose-nivåene i blodet. 
Dette er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil, og i noen tilfeller kan økningen i 
lipider (fett) være forårsaket av selve hiv-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du 
får slike endringer. 

Behandling med stavudin (Zerit) fører ofte til tap av fett fra ben, armer og ansikt (lipoatrofi). Dette 
tapet av kroppsfett har vist seg å ikke være fullstendig reversibelt etter avbrutt stavudinbehandling. 
Legen din skal følge deg opp for tegn på lipoatrofi. Informer legen din hvis du merker at du mister fett 
fra leggene, armene og ansiktet. Dersom disse tegnene oppstår, bør behandlingen med Zerit avsluttes 
og hiv-behandlingen endres. 

Pasienter som behandles med Zerit har rapportert om følgende bivirkninger: 

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer) 
 hyperlaktatemi uten symptomer (opphopning av syre i blodet ditt)  
 lipoatrofi 
 depresjon  
 perifere nevrologiske symptomer inkludert perifer nevropati (perifer nervesykdom), parestesi 

(prikkende følelse) og perifer nervebetennelse (nummenhet, svakhet, kriblende følelse eller 
smerter i armer og ben) 

 svimmelhet, unormale drømmer, hodepine  
 insomnia (søvnproblemer), søvnighet, unormale tanker    
 diaré, abdominalsmerter (magesmerter eller ubehag) 
 kvalme, fordøyelsesvansker 
 utslett, kløe 
 utmattelse (ekstrem tretthet) 

Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer) 
 melkesyreacidose (opphoping av syre i blodet ditt) som i enkelte tilfeller medfører motorisk 

svakhet (svakhet i armer, ben eller hender) 
 gynekomasti (forstørrelse av brystene hos menn) 
 anoreksi (manglende appetitt), angst, følelsesmessig ustabilitet 
 pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen), oppkast 
 hepatitt (leverbetennelse), gulsott (gulfarging av hud eller øyne) 
 elveblest (kløende utslett), artralgi (leddsmerter) 
 myalgi (verkende muskler), asteni (uvanlig tretthet eller svakhet) 

Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer) 
 anemi 
 hyperglykemi (høyt nivå av blodsukker) 
 hepatisk steatose (fett i leveren) 

Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer) 
 trombocytopeni, nøytropeni (forstyrrelser i blodet) 
 diabetes mellitus (sukkersyke) 
 motorisk svakhet (oftest rapportert ved symptomatisk hyperlaktatemi- eller melkesyreacidose-

syndrom) 
 leversvikt 
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Melding av bivirkninger
Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger 
som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det 
nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med 
informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

5. Hvordan du oppbevarer Zerit

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, boksen og/eller blisterpakningen 
etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 

Oppbevares ved høyst 25 °C (Aclar/aluminium blistere) 
Oppbevares ved høyst 30 °C (HDPE flasker) 
Oppbevares i originalpakningen. 

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zerit 
 Virkestoffet er stavudin (40 mg). 
 Hjelpestoffene i pulveret i den harde kapselen er laktose (240 mg), magnesiumstearat, 

mikrokrystallinsk cellulose og natriumstivelsesglykolat. 
 Kapselskallet består av gelatin, jernoksidfargestoff (E172), silisiumdioksid, natriumlaurylsulfat 

og titandioksidfargestoff (E171).  
 Skriften på de harde kapslene består av spiselig blekk som inneholder skjellakk, propylenglykol, 

renset vann, kaliumhydroksid og jernoksid (E172). 

Hvordan Zerit ser ut og innholdet i pakningen 
Zerit 40 mg harde kapsler er mørk oransje og merket med "BMS 1967" på en side og "40" på den 
andre siden.  
Zerit 40 mg harde kapsler leveres i blisterpakninger på 56 harde kapsler eller bokser med 60 harde 
kapsler. For å beskytte mot fuktighet, inneholder boksen et tørkemiddel. 

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 

Tilvirker 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso  
03012 Anagni (FR) 
Italia 
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Aesica Queenborough Limited 
North Road, Queenborough 
Kent, ME11 5EL 
Storbritannia 

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten 
for innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 
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Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Dette pakningsvedlegget var sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ} 

Detaljert informasjon om dette legemiddelet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren 

Zerit 200 mg pulver til mikstur, oppløsning 
stavudin 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder 
informasjon som er viktig for deg. 
 Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. 
 Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
 Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine. 
 Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om 
1. Hva Zerit er og hva det brukes mot. 
2. Hva du må vite før du bruker Zerit 
3. Hvordan du bruker Zerit 
4. Mulige bivirkninger 
5. Hvordan du oppbevarer Zerit 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 

1. Hva Zerit er og hva det brukes mot

Zerit tilhører en spesiell gruppe antivirale legemidler, også kjent som antiretrovirale midler, kalt 
nukleosidanalog revers transkriptasehemmere (NRTIer).  

Disse brukes for å behandle humant immunsviktvirus (hiv) infeksjon. 

Dette legemidlet, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, reduserer hiv-virusmengde og 
holder den på et lavt nivå. Det øker også antall CD4-celler. Disse CD4-cellene spiller en viktig rolle i å 
opprettholde et friskt immunsystem for å bekjempe infeksjoner. Respons på behandling med Zerit 
varierer mellom pasienter. Legen din vil derfor overvåke effekten av behandlingen din. 

Zerit kan bedre din tilstand, men vil ikke kurere hiv-infeksjon. Du kan fremdeles overføre hiv-
infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral 
behandling.  
Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer. 
Andre infeksjoner, som henger sammen med et svekket immunforsvar (opportunistiske infeksjoner), 
kan oppstå under behandlingen. Disse vil kreve spesiell, og noen ganger forebyggende, behandling. 

2. Hva du må vite før du bruker Zerit

Bruk ikke Zerit 
- dersom du er allergisk overfor stavudin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker. 
- dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Advarsler og forsiktighetsregler 
Rådfør deg med lege før du bruker Zerit. 
Før behandling med Zerit, bør du ha fortalt legen din: 
 dersom du lider av nyresykdom eller leversykdom (som f.eks. hepatitt) 
 dersom du har hatt perifer nevropati (vedvarende nummenhet, kribling eller smerte i føtter 

og/eller hender) 
 dersom du har hatt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen). 
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Zerit kan forårsake en tilstand kalt melkesyreacidose, som noen ganger er dødelig, sammen med 
forstørret lever. Denne tilstanden opptrer vanligvis først noen måneder etter behandlingsstart. Denne 
sjeldne, men meget alvorlig bivirkningen opptrer oftest hos kvinner, spesielt hvis de er svært 
overvektige. I tillegg har det vært rapportert om sjeldne tilfeller av leversvikt/nyresvikt eller dødelig 
hepatitt. 
Pasienter som har kronisk hepatitt B eller C og får behandling med antiretrovirale midler, har økt 
risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverbivirkninger og kan trenge blodprøver for å kontrollere 
leverfunksjonen. 

Kontakt din lege hvis følgende oppstår: 
 vedvarende nummenhet, kribling eller smerter i føtter og/eller hender (dette kan indikere en 

begynnende perifer nevropati, en bivirkning i nervesystemet), muskelsvakhet 
 magesmerter, kvalme eller oppkast 
 rask, tung pust, døsighet (som kan indikere pankreatitt, leverforstyrrelse som hepatitt, eller 

melkesyreacidose). 

Hos noen pasienter med langtkommet hiv-infeksjon (aids), og som tidligere har hatt opportunistiske 
infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at 
behandling mot hiv-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i 
kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede 
uten merkbare symptomer. Hvis du merker noen som helst symptomer på infeksjon, må du 
umiddelbart informere legen din. I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer 
(en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med 
medisiner for din hiv-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter 
behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som 
muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av 
kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få 
nødvendig behandling. 

Under behandlingen med Zerit forekommer det ofte et gradvis tap av underhudsfett, noe som er mest 
merkbart i ansiktet og på bena og armene. Kontakt legen hvis du merker slike endringer. 

Benproblemer 
Noen pasienter som tar Zerit kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev 
forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale 
kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, alkoholforbruk, alvorlig immunsuppresjon 
(undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange 
risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og 
smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du 
opplever noen av disse symptomene. 

Andre legemidler og Zerit 
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke 
andre legemidler. 

Ikke bruk Zerit dersom du tar didanosin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon. 

Snakk med legen din dersom du tar noen av de følgende legemidlene eller, da uønskede interaksjoner 
kan forekomme. 
- zidovudin, som brukes til å behandle hiv-infeksjon 
- doksorubicin, som brukes til å behandle kreft 
- ribavirin, som brukes til å behandle hepatitt C-infeksjon 

Inntak av Zerit sammen med mat og drikke 
For å oppnå optimal effekt bør Zerit tas på tom mage, og helst minst én time før mat. Hvis dette ikke 
er mulig, kan Zerit også tas med et lett måltid. 
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Graviditet og amming 
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være 
gravid eller planlegger å bli gravid. 

Graviditet 
Du må rådføre deg med lege for å snakke om mulige bivirkninger, nytte og risiko av antiretroviral 
behandling for deg og barnet. Melkesyreacidose (noen ganger dødelig) er rapportert hos gravide 
kvinner som har fått Zerit i kombinasjon med annen antiretroviral behandling. 
Dersom du har brukt Zerit under graviditeten kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre 
diagnostiske tester for å følge utviklingen av barnet ditt. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer under 
graviditeten oppveide fordelen av beskyttelse mot hiv risikoen for bivirkninger. 

Amming 
Snakk med legen din dersom du ammer. For å unngå overføring av hiv til barnet, anbefales det at 
hiv-infiserte kvinner ikke under noen omstendighet ammer. 

Kjøring og bruk av maskiner 
Zerit kan forårsake svimmelhet og søvnighet. 
Dersom du er påvirket, skal du ikke kjøre bil og ikke bruke redskaper eller maskiner. 

Zerit inneholder sukrose og konserveringsmidler 
NB for pasienter med diabetes. Etter utblanding med vann, vil oppløsningen inneholde 50 mg sukrose 
(sukker) per ml oppløsning. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen 
sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Kan skade tennene. 
Dette produktet inneholder metylhydroksybenzoat (E218) og propylhydroksybenzoat (E216) som kan 
forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket). 

3. Hvordan du bruker Zerit 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. 
Legen har bestemt doseringen basert på din vekt og tilstand. Vennligst følg disse anbefalingene nøye. 
Da har du best sjanse til å utsette utviklingen av motstand (resistens) til legemidlet. Endre ikke dosen 
på egen hånd, og fortsett å ta dette legemidlet inntil legen bestemmer noe annet. 
For voksne med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig 
(med ca. 12 timer mellom hver dose). 

For å oppnå optimalt opptak, bør Zerit tas helst minst én time før måltid og på tom mage. Hvis dette 
ikke er mulig, kan Zerit også tas med et lett måltid. 
Tilbered oppløsningen ved å blande pulveret med 202 ml vann eller ved å tilsette vann sakte opp til 
den øverste kanten av flaskemerket, markert med piltegn. Skru korken tett igjen og rist flasken godt 
inntil pulveret er fullstendig oppløst og mål ut dosen med målebegeret. Bruk en sprøyte til å måle opp 
den nøyaktige dosen for spedbarn som trenger en dose under 10 ml. Sprøyter fås på apotek. Ikke bli 
bekymret hvis oppløsningen er litt uklar etter utblanding med vann; dette er normalt. Hvis du trenger 
hjelp til utblandingen, kan du snakke med apoteket. 

Bruk av Zerit hos barn 
For barn med kroppsvekt på 30 kg eller mer, er vanlig startdose 30 eller 40 mg to ganger daglig (med 
ca. 12 timer mellom hver dose). 
Barn fra nyfødt til 13 dager gamle bør få 0,5 mg/kg to ganger daglig. Barn som er minst 14 dager 
gamle, med kroppsvekt lavere enn 30 kg, bør få 1 mg/kg to ganger daglig. 

Dersom du tar for mye av Zerit 
Dersom du tar for mye oppløsning eller hvis noen ved et uhell svelger noe av den, er det ingen 
umiddelbar fare. Du bør imidlertid kontakte legen din eller nærmeste sykehus for råd. 
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Hvis du har glemt å ta Zerit 
Dersom du ved et uhell glemmer å ta en dose, skal du ta din neste vanlige dose når det er tid for denne. 
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. 

Dersom du avbryter behandling med Zerit 
Snakk med legen før du bestemmer deg for å avbryte behandling med Zerit. 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

Når man behandler hiv-infeksjon, er det ikke alltid mulig å skille mellom bivirkninger forårsaket av 
Zerit, de som er forårsaket av andre medisiner du kanskje tar samtidig eller komplikasjoner av 
infeksjonen. Av denne grunn, er det viktig at du informerer legen om forandringer i helsen din. 

Behandling av hiv kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukose-nivåene i blodet. 
Dette er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil, og i noen tilfeller kan økningen i 
lipider (fett) være forårsaket av selve hiv-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du 
får slike endringer. 

Behandling med stavudin fører ofte til tap av fett fra ben, armer og ansikt (lipoatrofi). Dette tapet av 
kroppsfett har vist seg å ikke være fullstendig reversibelt etter avbrutt stavudinbehandling. Legen din 
skal følge deg opp for tegn på lipoatrofi. Informer legen din hvis du merker at du mister fett fra 
leggene, armene og ansiktet. Dersom disse tegnene oppstår, bør behandlingen med Zerit avsluttes og 
hiv-behandlingen endres. 

Pasienter som behandles med Zerit har rapportert om følgende bivirkninger: 

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer) 
 hyperlaktatemi uten symptomer (opphopning av syre i blodet ditt)  
 lipoatrofi 
 depresjon  
 perifere nevrologiske symptomer inkludert perifer nevropati (perifer nervesykdom), parestesi 

(prikkende følelse) og perifer nervebetennelse (nummenhet, svakhet, kriblende følelse eller 
smerter i armer og ben) 

 svimmelhet, unormale drømmer, hodepine  
 insomnia (søvnproblemer), søvnighet, unormale tanker    
 diaré, abdominalsmerter (magesmerter eller ubehag) 
 kvalme, fordøyelsesvansker 
 utslett, kløe 
 utmattelse (ekstrem tretthet) 

Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer) 
 melkesyreacidose (opphoping av syre i blodet ditt) som i enkelte tilfeller medfører motorisk 

svakhet (svakhet i armer, ben eller hender) 
 gynekomasti (forstørrelse av brystene hos menn) 
 anoreksi (manglende appetitt), angst, følelsesmessig ustabilitet 
 pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen), oppkast 
 hepatitt (leverbetennelse), gulsott (gulfarging av hud eller øyne) 
 elveblest (kløende utslett), artralgi (leddsmerter) 
 myalgi (verkende muskler), asteni (uvanlig tretthet eller svakhet) 

Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer) 
 anemi 
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 hyperglykemi (høyt nivå av blodsukker) 
 hepatisk steatose (fett i leveren) 

Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer) 
 trombocytopeni, nøytropeni (forstyrrelser i blodet) 
 diabetes mellitus (sukkersyke) 
 motorisk svakhet (oftest rapportert ved symptomatisk hyperlaktatemi- eller melkesyreacidose-

syndrom) 
 leversvikt 

Melding av bivirkninger
Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger 
som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det 
nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med 
informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

5. Hvordan du oppbevarer Zerit

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter Utløpsdato. 
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 

Det tørre pulveret skal ikke oppbevares over 30 °C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot 
fuktighet. 
Den ferdige oppløsningen kan oppbevares i 30 dager i kjøleskap (2 °C -8 °C). 
Hold flasken tett lukket. 

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zerit 
 Virkestoffet er stavudin 200 mg. 
 Hjelpestoffene i pulveret er: kirsebærsmak, metylhydroksybenzoat (E218), 

propylhydroksybenzoat (E216), silisiumdioksid, simetikon, karmellosenatrium, sorbinsyre, 
stearat emulgeringsmiddel og sukrose. 

Hvordan Zerit ser ut og innholdet i pakningen: 
Pulveret inneholder 200 mg stavudin. Den ferdige oppløsningen inneholder 1 mg stavudin per ml. Før 
tilberedning fremstår Zeritpulver som et gråhvitt til lys rosa kornete pulver. Tilberedning med 202 ml 
vann gir 210 ml blir Zerit til en fargeløs til lett rosa, uklar oppløsning. Zerit 200 mg pulver til mikstur 
leveres i 200 ml flasker. 

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irland 
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Tilvirker 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italia 

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten 
for innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 
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Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Dette pakningsvedlegget var sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}. 

Detaljert informasjon om dette legemiddelet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
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