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Alpivab (peramiwir) 
Przegląd wiedzy na temat leku Alpivab i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Alpivab i w jakim celu się go stosuje 

Alpivab jest lekiem przeciwwirusowym zawierającym substancję czynną peramiwir. Lek jest stosowany 
w leczeniu niepowikłanej grypy u dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat. „Niepowikłana” oznacza, że grypa 
ma typowe objawy (takie jak gorączka, bóle, kaszel, ból gardła i katar) i nie ulega nasileniu przez inne 
schorzenia. 

Jak stosować lek Alpivab 

Lek jest dostępny w postaci roztworu do rozcieńczania do wlewu dożylnego. Lek jest wydawany 
wyłącznie na receptę. Alpivab podaje się w infuzji trwającej od 15 do 30 minut. Dawka zależy od wieku 
i masy ciała i należy ją zmniejszyć u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 13 lat z zaburzeniami 
czynności nerek. Lek jest podawany tylko jednorazowo, w ciągu 48 godzin od wystąpienia objawów. 

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Alpivab znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich 
lekarz lub farmaceuta. 

Jak działa lek Alpivab 

Substancja czynna leku Alpivab, peramiwir, zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa grypy 
przez hamowanie działania enzymów (białek) na powierzchni wirusa, zwanych neuraminidazami. 
Peramiwir działa na neuraminidazy zarówno wirusa grypy typu A (najczęściej występujący typ), jak i 
na wirusa grypy typu B. 

Korzyści ze stosowania leku Alpivab wykazane w badaniach 

Wykazano, że Alpivab skraca czas występowania objawów u chorych na grypę. 

Alpivab porównywano z placebo (leczenie pozorowane) w jednym badaniu głównym z udziałem 296 
osób dorosłych chorych na grypę (głównie grypę typu A) leczonych w ciągu 48 godzin od wystąpienia 
objawów. Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do złagodzenia objawów (kaszel, ból gardła, 
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ból głowy, zatkany nos, gorączka lub dreszcze, bóle mięśni i stawów oraz zmęczenie). U pacjentów 
przyjmujących Alpivab złagodzenie objawów następowało w ciągu około 2 i pół dnia (59 godzin), w 
porównaniu z nieco mniej niż 3 i pół dnia (82 godziny) u pacjentów przyjmujących placebo. 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Alpivab 

Najczęstsze działania niepożądane leku Alpivab (mogące wystąpić maksymalnie u około 3 na 100 
pacjentów) to obniżenie poziomu neutrofilów (rodzaj krwinek białych) i nudności (mdłości). Poważne 
działania niepożądane leku Alpivab to anafilaksja (ciężka reakcja alergiczna) i reakcje skórne, w tym 
rumień wielopostaciowy (alergiczna reakcja skórna) i zespół Stevensa-Johnsona (zagrażająca życiu 
reakcja z objawami przypominającymi grypę i bolesną wysypką na skórze, w jamie ustnej, w obrębie 
oczu i narządów płciowych). 

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Alpivab znajduje się 
w ulotce dla pacjenta. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Alpivab w UE 

Alpivab skraca czas trwania objawów grypy średnio o jeden dzień. Pomimo że różnica ta nie jest duża, 
w przypadku niektórych pacjentów może przynieść korzyści. Istnieje ryzyko ciężkich reakcji 
alergicznych i chociaż dokładnie nie wiadomo, jak często występują te reakcje, wydają się one rzadkie. 
Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Alpivab przewyższają 
ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Alpivab 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Alpivab w Charakterystyce produktu 
leczniczego i Ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu 
medycznego i pacjentów. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu leku Alpivab są stale monitorowane. 
Zgłaszane działania niepożądane leku Alpivab są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie 
czynności konieczne do ochrony pacjentów. 

Inne informacje dotyczące leku Alpivab 

Dalsze informacje na temat leku Alpivab znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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