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1. IME ZDRAVILA 
 
IXIARO suspenzija za injiciranje 
cepivo proti japonskemu encefalitisu z inaktiviranimi virusi (adsorbirano) 
 
 
2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 
 
1 odmerek (0,5 ml) cepiva IXIARO vsebuje:  
Virus japonskega encefalitisa, sev SA14-14-2 (inaktiviran)1,2 6 Ae.3 
ki ustreza jakosti ≤ 460 ng ED50 
 
1 proizvedeno v celicah Vero 
2 adsorbirano na aluminijev hidroksid hidrat (približno 0,25 milligramov Al3+) 
3 antigenskih enot 
 
Pomožne snovi z znanim učinkom: 
To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (39 mg) kalija na enkratni odmerek 0,5 ml, kar v bistvu pomeni, da je 
»brez kalija«, in manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na enkratni odmerek 0,5 ml, kar v bistvu pomeni, da je 
»brez natrija«. To zdravilo lahko vsebuje sledove ostankov natrijevega metabisulfita, ki so pod mejo 
zaznavanja. 
 
Fosfatni pufer s soljo 0,0067 M (v PO4) ima naslednjo sestavo: 
NaCl – 9 mg/ml 
KH2PO4 – 0,144 mg/ml 
Na2HPO4 – 0,795 mg/ml 
 
Za celotni seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 
 
 
3. FARMACEVTSKA OBLIKA 
 
suspenzija za injiciranje 
bistra tekočina z belo oborino 
 
 
4. KLINIČNI PODATKI 
 
4.1 Terapevtske indikacije 
 
Cepivo IXIARO je indicirano za aktivno imunizacijo proti japonskemu encefalitisu pri odraslih, 
mladostnikih, otrocih in dojenčkih, starih 2 meseca in več. 
 
O uporabi cepiva IXIARO je treba razmisliti pri posameznikih, ki tvegajo izpostavitev med potovanjem ali 
opravljanjem službe.  
 
4.2 Odmerjanje in način uporabe 

Odmerjanje  

Odrasli (18 do ≤ 65 let) 
Primarno serijo za cepljenje sestavljata dva ločena odmerka po 0,5 ml, ki ju dajemo po naslednji običajni 
shemi:  
Prvi odmerek na 0. dan. 
Drugi odmerek: 28 dni po prvem odmerku. 
 
Hitra shema   
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Odrasle med 18. do ≤ 65. letom starosti lahko cepimo po hitri shemi, kot sledi: 
Prvi odmerek na dan 0. 
Drugi odmerek: 7 dni po prvem odmerku. 
Pri obeh shemah je treba primarno cepljenje zaključiti vsaj en teden pred morebitno izpostavljenostjo virusu 
japonskega encefalitisa (JEV) (glejte poglavje 4.4). 
Priporočeno je, da osebe, ki so prejele prvi odmerek cepiva IXIARO, dokončajo primarni cikel cepljenja z 2 
odmerkoma s cepivom IXIARO.  
Če primarna imunizacija z dvema odmerkoma ni zaključena, popolna zaščita proti bolezni morda ne bo 
dosežena. Po nekaterih podatkih povzroči drugi odmerek cepiva, če ga oseba prejme najkasneje 11 mesecev 
po prvem odmerku, visoke odstotke serokonverzije (glejte poglavje 5.1). 
 
Obnovitveni odmerek  
Dodatni odmerek (tretji) je treba dati drugo leto (tj. 12–24 mesecev) po primarnem cepljenju, in sicer pred 
morebitno ponovno izpostavljenostjo virusu japonskega encefalitisa. 
 
Osebe, ki so stalno izpostavljene nevarnosti okužbe z virusom japonskega encefalitisa (laboratorijsko osebje 
ali osebe, ki bivajo na endemskih območjih), naj bi prejele obnovitveni odmerek 12 mesecev po primarni 
imunizaciji (glejte poglavje 5.1). 
Dolgoročni podatki o serološki zaščiti po prvem obnovitvenem odmerku, danem 12–24 mesecev po primarni 
imunizaciji, kažejo, da je treba drugi obnovitveni odmerek dati 10 let po prvem obnovitvenem odmerku pred 
morebitno izpostavljenostjo virusu japonskega encefalitisa.  
 
Starostniki (> 65 let) 
Primarno serijo za cepljenje sestavljata dva ločena odmerka po 0,5 ml, ki ju dajemo po naslednji običajni 
shemi: 
Prvi odmerek na 0. dan. 
Drugi odmerek: 28 dni po prvem odmerku. 
 
Primarno cepljenje je treba zaključiti vsaj en teden pred morebitno izpostavljenostjo virusu japonskega 
encefalitisa (JEV) (glejte poglavje 4.4). 
 
Priporočeno je, da osebe, ki so prejele prvi odmerek cepiva IXIARO, dokončajo primarni cikel cepljenja z 
2 odmerkoma s cepivom IXIARO. 
 
Če primarna imunizacija z dvema odmerkoma ni zaključena, popolna zaščita proti bolezni morda ne bo 
dosežena. Po nekaterih podatkih povzroči drugi odmerek cepiva, če ga oseba prejme najkasneje 11 mesecev 
po prvem odmerku, visoke odstotke serokonverzije (glejte poglavje 5.1). 
 
Obnovitveni odmerek 
Kot pri mnogih cepivih je imunski odziv starostnikov na cepivo IXIARO slabši kot pri mlajših odraslih. Ker 
je zaščita pri starostnikih nezanesljiva, morajo pred nadaljnjo izpostavljenostjo virusu japonskega 
encefalitisa prejeti dodatni (tretji) odmerek. Dolgoročna serološka zaščita po obnovitvenem odmerku ni 
znana. 
 
Pediatrična populacija 
Otroci in mladostniki, stari od 3 let do < 18 let starosti 
Primarna serija cepljenja je sestavljena iz dveh ločenih odmerkov po 0,5 ml v skladu z naslednjim režimom: 
Prvi odmerek na 0. dan. 
Drugi odmerek: 28 dni po prvem odmerku. 
 
Otroci, stari od 2 mesecev do < 3 let starosti 
Primarna serija cepljenja je sestavljena iz dveh ločenih odmerkov po 0,25 ml v skladu z naslednjim 
režimom: 
Prvi odmerek na 0. dan. 
Drugi odmerek: 28 dni po prvem odmerku. 
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Za navodila o pripravi odmerka 0,25 ml za otroke, stare od 2 mesecev do < 3 leta, glejte poglavje 6.6. 
 
Priporočamo, da cepljene osebe, ki so prejele prvi odmerek cepiva IXIARO, dokončajo primarni cikel 
cepljenja z 2 odmerkoma s cepivom IXIARO. 
 
Obnovitveni odmerek (otroci in mladostniki) 

Obnovitveni (tretji) odmerek je treba dati v drugem letu (tj. 12–24 mesecev) po primarni imunizaciji, in 
sicer pred morebitno ponovno izpostavljenostjo virusu japonskega encefalitisa. 
Otroci in mladoletniki, ki so stalno izpostavljeni nevarnosti okužbe z virusom japonskega encefalitisa (ki 
bivajo na endemičnih območjih), naj bi prejeli obnovitveni odmerek 12 mesecev po primarni imunizaciji 
(oglejte si poglavje 5.1). 
 
Otroci in mladostniki, stari od 3 let do < 18 let, naj bi prejeli enkratni obnovitveni odmerek 0,5 ml. 
Otroci, stari od 14 mesecev do < 3 let, naj bi prejeli enkratni obnovitveni odmerek 0,25 ml.  
Za navodila o pripravi odmerka 0,25 ml za otroke, stare od 2 mesecev do < 3 let, si oglejte poglavje 6.6. 
 
Podatki o serološki zaščiti po dveh letih po prvem obnovitvenem odmerku, danem 1 leto po primarni 
imunizaciji, za otroke niso na voljo. 
 
Otroci, stari manj kot 2 meseca 
Varnost in učinkovitost cepiva IXIARO pri otrocih, mlajših od 2 mesecev, nista bili dokazani. Podatkov ni 
na voljo. 
 

 

Način uporabe 

Cepivo je treba injicirati intramuskularno, v deltoidno mišico. Pri dojenčkih se lahko kot mesto injiciranja 
izbere anterolateralni del stegna. Cepivo IXIARO se ne sme injicirati intravaskularno. 
 
Če cepivo IXIARO odmerjate hkrati z drugimi cepivi za injiciranje, jih odmerite z ločenimi brizgami na 
nasprotnih straneh. 
 
Cepivo IXIARO se lahko izjemoma injicira subkutano pri bolnikih s trombocitopenijo ali z motnjami 
strjevanja krvi, ker lahko po intramuskularni uporabi zdravila pride do krvavitev. Subkutano dajanje lahko 
povzroči manj optimalen odziv na cepivo (glejte poglavje 4.4). Vendar pa je treba pripomniti, da ni 
podatkov o klinični učinkovitosti, ki bi podprli subkutano dajanje. 
 
4.3 Kontraindikacije 
 
Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, oziroma na 
ostanke protaminijevega sulfata, formaldehida, govejih serumskih albuminov, DNK gostiteljske celice, 
natrijevega metabisulfita (glejte poglavje 2), beljakovino gostiteljske celice. 
Posamezniki, pri katerih se po prejemu prvega odmerka cepiva pokažejo preobčutljivostne reakcije, ne 
smejo prejeti drugega odmerka. 
Uporabo cepiva je treba pri osebah z akutnimi hudimi febrilnimi stanji odložiti. 
 
4.4 Posebna opozorila in varnostni ukrepi 
 
Sledljivost 
 
Za izboljšanje sledljivosti bioloških zdravil, je treba jasno zabeležiti ime in številko serije uporabljenega 
zdravila. 
 
Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morajo biti vedno na voljo ustrezni terapevtski ukrepi in nadzor za 
zdravljenje redkih primerov anafilaktičnih reakcij po uporabi cepiva. 
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Cepivo IXIARO se v nobenem primeru ne sme injicirati intravaskularno. 
 
Kot pri drugih cepivih, cepljenje s cepivom IXIARO morda ne bo dalo zaščite v vseh primerih. 
Cepivo IXIARO ne ščiti pred oblikami encefalitisa, ki jih povzročajo drugi mikroorganizmi. 
Kot druge intramuskularne injekcije, se tudi tega cepiva ne sme dati intramuskularno osebam s 
trombocitopenijo, hemofilijo ali drugimi motnjami v strjevanju krvi (glejte poglavje 4.2). 
Pri odraslih je bila 10 dni po prvem intramuskularnem cepljenju opažena serokonverzija v višini 29,4 %, en 
teden po drugem intramuskularnem cepljenju pa serokonverzija v višini 97,3 % po običajni shemi. Pri 
imunizaciji po hitri shemi, je bila 7 dni po drugem intramuskularnem cepljenju opažena serokonverzija v 
višini 99 %.  
Zaradi tega je treba prvo imunizacijo končati vsaj en teden pred morebitno izpostavitvijo virusu japonskega 
encefalitisa. 
Zaščita pred virusom japonskega encefalitisa je zagotovljena šele po prejemu drugega odmerka cepiva. 
 
4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in ostale oblike interakcij 
 
Hkratno odmerjanje cepiva IXIARO z drugimi cepivi: 
Hkratno odmerjanje cepiva IXIARO z deaktiviranim cepivom proti hepatitisu A in deaktiviranim cepivom 
proti steklini po dveh različnih shemah je bilo ocenjeno v kliničnih študijah. Imunski odziv na cepiva proti 
virusu japonskega encefalitisa ali hepatitisu A ali steklini ni bil moten (glejte poglavje 5.1). 
Hkratno odmerjanje ni negativno vplivalo na varnostne profile cepiva IXIARO in drugih preučevanih cepiv. 
 
Pri bolnikih, ki so prejeli imunosupresijsko zdravljenje, ali bolnikih z oslabljenim imunskim odgovorom 
morda ne bo mogoče doseči primernega imunskega odgovora.  
 
Pediatrična populacija 
Študij medsebonega delovanja pri otrocih in mladostnikih niso izvedli. 
 
4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje 
 

Nosečnost 

O uporabi cepiva IXIARO pri nosečnicah je na voljo omejena količina podatkov. 
Klinični pomen ugotovitev v študijah pri živalih je nejasen (glejte poglavje 5.3). 
Kot previdnostni ukrep se je treba izogniti uporabi cepiva IXIARO med nosečnostjo. 
 
Dojenje 
 
Ni znano, ali se cepivo IXIARO izloča v materino mleko.  
Ni pričakovati učinkov na dojenega otroka, saj je sistemska izpostavljenost doječe ženske cepivu IXIARO 
zanemarljiva. Vendar pa se je treba v odsotnosti podatkov in kot previdnostni ukrep uporabi cepiva IXIARO 
med dojenjem izogniti. 
 
Plodnost 
Študija pri podganah ni pokazala s cepivom povezanih učinkov na sposobnost razmnoževanja pri samicah, 
telesno maso zarodkov, preživetje in razvoj potomcev. 
 
4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji 
 
Cepivo IXIARO nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. 
 
 
4.8 Neželeni učinki 
 
Povzetek varnostnega profila 
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Varnost cepiva IXIARO je bila ocenjena v nadzorovanih in nenadzorovanih kliničnih študijah, v katerih je 
sodelovalo 5.021 zdravih odraslih (iz neendemičnih držav) in 1.559 otrok in mladostnikov (večinoma iz 
endemičnih držav). 
Sistemski neželeni učinki so se pojavili pri približno 40 % cepljenih oseb, pri približno 54 % pa so se 
pojavile reakcije na mestu injiciranja. Ti se običajno pojavijo v prvih treh dneh po cepljenju, so običajno 
blagi in izzvenijo v nekaj dneh. Med prvim in drugim odmerkom ali po obnovitvenem odmerku pri odraslih 
niso opazili povečanja števila neželenih učinkov.  
Neželeni učinki, o katerih so najpogosteje poročali pri odraslih, so vključevali glavobol (20 % sodelujočih), 
bolečine v mišicah (13 %), bolečine na mestu injiciranja (33 %), občutljivost na mestu injiciranja (33 %) in 
utrujenost (12,9 %). 
 
Neželeni učinki, o katerih so pri otrocih in mladostnikih poročali najpogosteje, vključujejo pireksijo, 
diarejo, gripi podobno bolezen, razdražljivost, bolečino na mestu injiciranja, občutljivost na mestu 
injiciranja in pordelost na mestu injiciranja (glejte preglednico 1). 
 
Neželeni učinki so navedeni skladno z naslednjimi pogostnostmi: 
Zelo pogosti: ≥ 1/10 
Pogosti: ≥ 1/100 do < 1/10 
Občasni: ≥ 1/1.000 do < 1/100 
Redki: ≥ 1/10.000 do < 1/1.000 
 
 
Odrasli in starejši odrasli (> 65 let) 
 
Bolezni krvi in limfatičnega sistema 
Občasni: limfadenopatija 
Redki: trombocitopenija 
 
Bolezni živčevja 
Zelo pogosti: glavobol 
Občasni: migrena, omotica 
Redki: parestezija, nevritis, disgevzija, sinkopa* 
 
Očesne bolezni 
Redki: edem veke 
 
Ušesne bolezni, vključno z motnjami labirinta 
Občasni: vrtoglavica 
 
Srčne bolezni 
Redki: palpitacija, tahikardija 
 
Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora 
Redki: dispneja 
 
Bolezni prebavil 
Pogosti: navzea 
Občasni: bruhanje, diareja, bolečina v trebuhu 
 
Bolezni kože in podkožja 
Občasni: izpuščaji, pruritus, hiperhidroza 
Redki: urtikarija, eritem 
 
Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva 
Zelo pogosti: mialgija 
Občasni: togost v mišicah in kosteh, artralgija 
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Redki: bolečine v okončinah 
 
Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije 
Zelo pogosti: bolečina na mestu injiciranja, občutljivost na mestu injiciranja, utrujenost  
Pogosti: gripi podobna bolezen, pireksija, druge reakcije na mestu injiciranja, npr. rdečica, zatrdline, 
otekanje, srbečica 
Občasni: mrazenje, nelagodje, slabotnost 
Redki: periferni edem 
 
Preiskave 
Občasni: zvišane vrednosti jetrnih encimov 
 
*poročana tudi iz obdobja po prihodu zdravila na trg 
 
Pediatrična populacija (2 meseca do < 18 let starosti) 
 
Preglednica 1: Pogostnost neželenih učinkov, ki so jih opazili pri otrocih, ki so prejeli 0,25 ml odmerek 

(2 meseca do < 3 leta starosti), in pri otrocih in mladostnikih, ki so prejeli 0,5 ml odmerek 
(3 leta do < 18 let starosti) 

 
 Pogostnost neželenih učinkov (%) po 

odmerku/starosti 
Organski sistem 

Izraz po MedDRA 
0,25 ml 
n = 783 

2 meseca do < 3 leta  

0,5 ml 
n = 628 

3 do < 18 let 
Bolezni krvi in limfatičnega 
sistema 

  

limfadenopatija 0,1 0,0 
Presnovne in prehranske motnje   

zmanjšan apetit 8,2 1,9 
Bolezni živčevja   

glavobol 2,9 6,1 
Bolezni dihal, prsnega koša in 
mediastinalnega prostora 

  

kašelj 0,5 0,3 
Bolezni prebavil   

driska 11,9 1,4 
bruhanje 7,3 1,9 

navzea 3,9 1,9 
bolečine v trebuhu 0,1 0,0 

Bolezni kože in podkožja   
izpuščaj 6,3 1,4 

Bolezni mišično-skeletnega 
sistema 

  

mialgija 3,0 7,1 
Splošne težave in spremembe na 
mestu aplikacije 

  

pireksija 28,5 10,4 
gripi podobna bolezen 10,9 2,9 

razdražljivost 10,9 1,9 
utrujenost 3,5 3,5 

rdečina na mestu injiciranja 10,0 4,1 
bolečina na mestu injiciranja 6,1 14,1 

občutljivost na mestu injiciranja 4,2 14,7 
oteklina na mestu injiciranja 3,6 2,2 
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otrdlina na mestu injiciranja 1,2 1,9 
srbenje na mestu injiciranja 0,6 1,6 

Preiskave   
povečanje jetrnih encimov 0,5 0,2 

 
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča 
namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, 
da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je 
naveden v Prilogi V. 
 
4.9 Preveliko odmerjanje 
 
O simptomih, povezanih s prekomernim odmerkom, ni bilo poročil. 
 
Pediatrična populacija: 
Pri pediatrični populaciji ne poročajo o primerih prevelikega odmerjanja. Nenamerno injiciranje odmerka 
0,5 ml cepiva IXIARO otrokom, starim 1 do < 3 leta ne predstavlja razloga za skrb zaradi varnosti 
(poglavje 5.1.). 
 
5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 
 
5.1  Farmakodinamične lastnosti 
 
Farmakoterapevtska skupina: Cepiva, virusna cepiva, cepiva proti virusom encefalitisa. Oznaka ATC: 
J07BA02  

Mehanizem delovanja 

Mehanizem delovanja cepiv proti virusu japonskega encefalitisa (JE) ni povsem poznan. Študije pri živalih 
so pokazale, da cepivo vzpodbudi imunski sistem tako, da proizvaja tista protitelesa, ki najpogosteje ščitijo 
proti virusu japonskega encefalitisa. Študije s povzročanjem odziva so izvedli pri miših, ki so jih zdravili s 
človeškim protiserumom cepiva IXIARO. Te študije so pokazale, da so bile skoraj vse miši s titrom najmanj 
1:10 pri testu Plaque Reduction Neutralization Test zaščitene pred smrtonosno okužbo z virusom japonskega 
encefalitisa. 
 

Klinična učinkovitost in varnost 

Opravljeni niso bili nobeni preizkusi predvidene učinkovitosti. Imunogenost cepiva IXIARO je bila 
raziskana pri približno 3.119 zdravih odraslih, ki so sodelovali v sedmih randomiziranih nadzorovanih in 
petih nenadzorovanih preskušanjih 3. faze in pri približno 550 zdravih otrocih, ki so sodelovali v dveh 
randomiziranih nadzorovanih in dveh nenadzorovanih kliničnih preskušanjih 3. faze. 
 
Osrednje preskušanje imunogenosti (odrasli) 
Imunogenost cepiva je bila ovrednotena v randomiziranem, z učinkovino nadzorovanem, slepem, 
multicentričnem kliničnemu preskušanju 3. faze, v katerega je bilo vključenih 867 zdravih moških in žensk, 
ki so prejeli cepivo IXIARO ali cepivo proti virusu japonskega encefalitisa, imenovano JE-VAX, ki je bilo 
odobreno v ZDA (s shemo subkutanega injiciranja na 0., 7. in 28. dan). Sočasna primarna končna točka je 
bil odstotek serokonverzije (titer protiteles proti virusu japonskega encefalitisa ≥1:10) in geometrični srednji 
titri na 56. dan, ocenjeni s testom Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) za celotno študijsko 
populacijo. 
Do 56. dne je bilo razmerje oseb, pri katerih je prišlo do serokonverzije, podobno v obeh zdravljenih 
skupinah (96,4 % za cepivo IXIARO v primerjavi z 93,8 % za cepivo JE-VAX). Vrednost geometričnega 
srednjega titra se je do 56. dne povečala na 243,6 za cepivo IXIARO in na 102,0 za cepivo JE-VAX. 
Imunski odzivi, ki jih je izzvalo cepivo IXIARO niso bili slabši od tistih, ki jih je sprožilo cepivo JE-VAX 
(preglednica 2). 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Preglednica 2:  Odstotki serokonverzije in geometrični srednji titri cepiv IXIARO in JE-VAX v protokolni 
populaciji. Titri nevtralizirajočih protiteles proti virusu japonskega encefalitisa so bili 
izmerjeni proti sevom virusa japonskega encefalitisa SA14-14-2. 

 
 

Odstotek serokonverzije  
 

Čas IXIARO 
n=365 
% (n) 

JE-VAX 
n=370 
% (n) 

0. obisk (presejanje) 0 0 
3. obisk (28. dan) 54 (197) 86,8 (321) 
4. obisk (56. dan) 96,4 (352) 93,8 (347) 

 
Geometrična sredina titra (po testu Plaque Reduction Neutralization Test)  

 
Čas IXIARO 

n=365 
GMT (n) 

JE-VAX 
n=370 

GMT (n) 
0. obisk (presejanje) 5,0 (365) 5,0 (370) 
3. obisk (28. dan) 17,4 (363) 76,9 (367) 
4. obisk (56. dan) 243,6 (361) 102,0 (364) 
 
Vpliv starosti na odziv imunskega sistema na cepivo IXIARO in JE VAX je bil ocenjen kot sekundarni cilj 
študije v tej aktivni nadzorovani študiji, v kateri je bila opravljena primerjava oseb, starejših od 50 let (N = 
262, povprečna starost 59,8), in oseb, mlajših od 50 let (N = 605, povprečna starost 33,9). 
Med odstotki serokonverzije cepiv IXIARO in JE-VAX na 28. dan ali 56. dan po cepljenju pri osebah do 50. 
leta starosti v primerjavi s tistimi, starimi 50 let ali več, ni bilo pomembnih razlik. Geometrični srednji titri 
so bili znatno višji na 28. dan pri osebah, ki so bile mlajše od 50 let, kot pri tistih, ki so bile stare 50 let ali 
več, v skupini, ki je prejela cepivo JE-VAX (80,9 v primerjavi s 45,9, p = 0,0236), vendar na 56. dan v tej 
skupini ni bilo pomembnih razlik. Pomembnega vpliva starosti na geometrični sredini titra v skupini, ki je 
prejemala cepivo IXIARO, ni bilo. Med odstotki serokonverzije na 28. ali 56. dan po cepljenju pri osebah do 
50. leta starosti v primerjavi s tistimi, starimi 50 let ali več, ni bilo pomembnih razlik v nobeni od obeh 
skupin. 
 
Prisotnost protiteles (odrasli) 
Prisotnost protiteles so ovrednotili v nekontroliranem kliničnem preskušanju 3. faze s sledenjem, v katerega 
so vključili osebe, ki so zaključile dve glavni študiji in ki so prejele vsaj en odmerek cepiva IXIARO. 
Dolgotrajno imunogenost cepiva IXIARO so ocenjevali pri podskupini 181 oseb do 24 mesecev (populacija 
z namenom zdravljenja – ITT) in pri 152 osebah do 36 mesecev po prejetju prvega odmerka cepiva 
IXIARO. 
Odstotki oseb s PRNT50≥1:10 in geometrični srednji titri v 2., 6., 12., 24. in 36. mesecu so povzeti v 
preglednici 3 za ITT-populacijo.  
 
Preglednica 3: Odstotki oseb s PRNT50≥1:10 in geometrični srednji titri v 2., 6., 12., 24. in 36. mesecu po 

cepljenju s cepivom IXIARO (populacija ITT) 
 

  Odstotek oseb s PRNT50≥1:10 Geometrični srednji titer (GTM) 
Časovna 
točka 

% (n/N) 95-odstotni interval 
zaupanja 

Geometrični srednji 
titer (N) 

95-odstotni interval 
zaupanja 

2. mesec 98,9 (179/181) [96,1, 99,7] 310,8 (181) [268,8, 359,4] 
6. mesec 95,0 (172/181) [90,8, 97,4] 83,5 (181) [70,9, 98,4] 
12. mesec 83,4 (151/181) [77,3, 88,1] 41,2 (181) [34,4, 49,3] 
24. mesec 81,8 (148/181) [75,5, 86,7] 44,3 (181) [36,7, 53,4] 
36. mesec 84,9 (129/152) [78,3, 89,7] 43,8 (152) [36,5, 52,6] 
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Opaženi padec v geometričnem srednjem titru je pričakovan in dobro primerljiv s podatki drugih cepiv z 
inaktiviranim virusom JE. 
 
V drugi odprti študiji 3. faze s sledenjem so ovrednotili prisotnost protiteles do 24 mesecev po primarni 
imunizaciji. V tej študiji s sledenjem je sodelovalo skupaj 116 oseb, ki so prejele priporočeno primarno 
imunizacijo s cepivom IXIARO. Odstotek oseb s PRNT50≥1:10 je znašal 82,8 % (95-odstotni IZ: 74,9, 88,6, 
n = 16) v 6 mesecu in 58,3 % v 12 mesecu (95-odstotni IZ: 49,1, 66,9, n = 115). V 24 mesecu je 48,3 % (95-
odstotni IZ: 39,4, 57,3, n = 116) oseb, ki so prejele priporočeno primarno imunizacijo, še vedno imelo 
PRNT50 titrov ≥1:10. Geometrični srednji titer v 24. mesecu je pri teh osebah znašal 16,2 (95-odstotni IZ: 
13,8, 19,0). 
 
Obnovitvena imunizacija (odrasli) 
V nekontrolirani, odprti študiji 3. faze so osebe 15 mesecev po primarni imunizaciji prejele enkraten 6-
mikrogramski (0,5 ml) obnovitveni odmerek cepiva IXIARO. Vseh 198 zdravljenih oseb je osodelovalo v 
populaciji ITT in varnostni populaciji. 
Odstotki oseb s PRNT50≥1:10 in geometričnim srednjim titrom skozi čas so povzeti v preglednici 4: 
 
Preglednica 4: Odstotki oseb s PRNT50≥1:10 in geometričnim srednjim titrom pred cepljenjem in v 1., 6. in 
12. mesecu po enkratnem obnovitvenem odmerku 6 mikrogramov (0,5 ml), ki so ga prejele osebe v 15. 
mesecu po priporočeni primarni imunizaciji s cepivom IXIARO (populacija ITT) 
 
 odstotek oseb s PRNT50≥1:10 

 
geometrični srednji titer 
 

  95-odstotni IZ  95-odstotni IZ 
pred obnovitvenim 
odmerkom, 0. dan (n = 
198) 

69,2 % [62,4 %, 75,2 %] 22,5 [19,0, 26,7] 

28. dan (n = 198) 100,0 % [98,1 %, 100,0 
%] 

900,1 [742,4, 1091,3] 

6. mesec (n = 197) 98,5 % [95,6 %, 99,5 %] 487,4 [390,7, 608,1] 
12. mesec (n = 194) 98,5 % [95,6 %, 99,5 %] 361,4 [294,5, 443,5] 
 
Prisotnost protiteles po obnovitvenem cepljenju (odrasli) 
V nenadzorovani, odprti podaljšani študiji obnovitvenega cepljenja, opisani zgoraj, je bilo 67 preiskovancev 
opazovanih z namenom določitve titrov nevtralizirajočih protiteles proti virusu japonskega encefalitisa 
približno 6 let po obnovitvenem odmerku. Pri 96 % preiskovancev (64/67) so še vedno bile prisotne zaščitne 
ravni protiteles (PRNT50 ≥ 1 : 10) z geometričnim povprečnim titrom 148 (IZ 95 %: 107; 207).  Matematični 
model je bil uporabljen za napovedovanje povprečnega trajanja zaščite. Na osnovi tega modela je ocenjeno, 
da bo povprečno trajanje zaščite znašalo 14 let, 75 % cepiv pa bo ohranilo zaščitne ravni protiteles 
(PRNT50 ≥ 1 : 10) v obdobju 10 let. Drugi obnovitveni odmerek je treba torej dati 10 let po prvem 
obnovitvenem odmerku, slednjega pa damo 1 leto po primarni imunizaciji, pred morebitno izpostavljenostjo 
virusu japonskega encefalitisa.  
 
Imunizacija po hitri shemi (odrasli) 
Imunogenost cepiva IXIARO, odmerjenega po hitri shemi cepljenja, je bila ocenjena v randomizirani, za 
ocenjevalca slepi študiji 3. faze. Skupno 217 oseb med 18. in ≤ 65. letom starosti je prejelo cepivo IXIARO 
skupaj z deaktiviranim cepivom proti steklini (Rabipur) po shemi hitre imunizacije, in sicer na dan 0 in dan 
7, 56 oseb pa je prejelo zgolj cepivo IXIARO po shemi običajne imunizacije na dan 0 in dan 28. Delež oseb, 
pri katerih je 7 do 28 dni po zadnji imunizaciji prišlo do serokonverzije, je bil pri obeh shemah enak. 
Vrednost serokonverzije in koncentracija protiteles sta ostali primerljivo visoki pri obeh shemah do 12 
mesecev po prvi imunizaciji (preglednica 5). 
 
Hitra shema je bila preizkušena za hkratno odmerjanje cepiv IXIARO in Rabipur, lahko pa jo uporabimo 
tudi zgolj za odmerjanje cepiva IXIARO, saj niso bile opažene nobene motnje imunskega odziva na obe 
cepivi (glejte poglavje 4.5). 
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Preglednica 5:  Vrednosti serokonverzije in geometrični srednji titri nevtraliziranih protiteles proti virusu 

japonskega encefalitisa na dan 0, 14, 21, 35, 56 in 365 po imunizaciji s cepivom IXIARO in 
deaktiviranim cepivom proti steklini po hitri shemi in zgolj s cepivom IXIARO po običajni 
shemi (za protokolno populacijo) 

 
 Vrednost serokonverzije 

(število oseb s PRNT50 ≥ 1 : 10)  
GEOMETRIČNI SREDNJI TITRI  

(nevtralizacijski test redukcije plakov) 
 Hitra shema 

n/N (%) 
Običajna shema 

n/N (%) 
Hitra shema 

 (N) 
Običajna shema 

 (N) 
Cepitvena shema IXIARO, dan 0, 7 

Rabipur, dan 0, 3, 
7 

IXIARO, dan 0, 28 
– 

IXIARO, dan 0, 7 
Rabipur, dan 0, 3, 

7 

IXIARO, dan 0, 28 
– 

Dan 0 6 (13/215) 9 (5/55) 5,63 (215) 5,73 (55) 
Dan 14 

 
99 (206/209) Ni na voljo 715 (209) Ni na voljo 

Dan 21 100 (207/208) Ni na voljo 1.255 (208) Ni na voljo 
Dan 35 

 
99 (203/206) 100 (47/47) 690 (206) 376 (47) 

Dan 56 
 

98 (200/204) 100 (49/49) 372 (204) 337 (49) 

Dan 365 94 (188/199) 88 (42/48) 117 (199) 39 (48) 
NA = ni na voljo. 
 
Nezaključena primarna imunizacija (odrasli) 
Imunogenost obnovitvenih odmerkov so ocenili tudi v študiji, ki je raziskovala imunost po različnih 
primarnih imunizacijskih režimih (2 x 6 mikrogramov: n = 116, 1 x 12 mikrogramov: n = 116 ali 1 x 
6 mikrogramov: n = 117). Enkratni obnovitveni odmerek 6 mikrogramov (0,5 ml) so v 11. ali 23. mesecu po 
prvem odmerku prejele osebe, ki so bile potrjeno seronegativne (PRNT50 titri < 1:10) v 6. in/ali 12. mesecu 
po primarni imunizaciji. Rezultati kažejo, da lahko osebe prejmejo drugo injekcijo iz serije primarne 
imunizacije najkasneje 11 mesecev po prvem odmerku. Imunski odzivi na nadaljnje odmerke v različnih 
časovnih obdobjih po zaključeni ali nezaključeni primarni imunizaciji so prikazani v preglednici 6. 
 
Preglednica 6: Serokonverzija in geometrični srednji titer v četrtem mesecu po enkratnem 6 mikrogram 

obnovitvenem odmerku, ki je bil dan osebam s PRNT50 <1:10 (PRNT50<1:10 pomeni osebo, 
ki ni več zaščitena s serumom) v 11. ali 23. mesecu po priporočeni primarni imunizaciji (2 x 
6 mikrogram) ali nezaključeni (1 x 6 mikrogram) primarni imunizaciji s cepivom IXIARO 
(populacija ITT). 

 
 (n/N) serkonverzija geometrični srednji 

titer 
[95-odstotni IZ] 

obnovitveno 
cepivo po 
priporočeni 
primarni 
imunizaciji (2 x 6 
mikrogram) 

    

obnovitveno 
cepivo v 11. 
mesecu 

(17/17) 100 % 673,6 [378,7, 1198,2] 

obnovitveno 
cepivo v 23. 
mesecu 

(27/27) 100 % 2536,7 [1467,7, 4384,4] 

drugi odmerek po     
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nezaključeni 
primarni 
imunizaciji (1 x 6 
mikrogramov) 
drugi odmerek v 
11. mesecu 

(99/100) 99 % 504,3 [367,3, 692,3] 

drugi odmerek v 
23. mesecu 

(5/5) 100 % 571,4 [88,2, 3702,9] 

 
Hkratna uporaba (odrasli) 
Hkratno odmerjanje cepiva IXIARO z deaktiviranim cepivom proti hepatitisu A (HAVRIX 1440) 
Sočasno uporabo cepiva IXIARO s cepivom z inaktiviranimi virusi hepatitisa A (HAVRIX 1440) so 
raziskali v enem kliničnem preskušanju. Vplivanja na imunski odziv na virus japonskega encefalitisa 
oziroma virus hepatitisa A ni bilo. Sočasna uporaba cepiva IXIARO in inaktiviranega hepatitisa A ni 
pokazala slabših učinkov kot ga ima uporaba samostojnih cepiv glede geometrične sredine titrov 
nevtralizirajočega protitelesa proti virusu japonskega encefalitisa, protitelesa proti virusu hepatitisa A in 
odstotka serokonverzije obeh tipov protiteles (preglednica 7).  
 
Preglednica 7: Odstotki serokonverzije in geometrični srednji titer nevtralizirajočih protiteles proti virusu 

japonskega encefalitisa 56. dne in odstotki serokonverzije ter geometrični srednji titer 
protiteles proti virusu hepatitisa A 28. dan glede na populacijo protokola 

 
 

Odstotki serokonverzije in geometrični srednji titer za nevtralizirajočo protitelo proti virusu japonskega 
encefalitisa na 56. dan  

 
 % s stopnjo 

serokonverzije 
geometrični srednji 

titer 
95-odstotni IZ 

Skupina C: IXIARO + HAVRIX1440 100,0 202,7 [153,7, 261,2] 
Skupina A: IXIARO + Placebo 98,2 192,2 [147,9, 249,8] 

 
Odstotki serokonverzije in geometrični srednji titer za protitelo proti virusu hepatitisa A na 28. dan 

 
 % s stopnjo 

serokonverzije 
geometrični srednji 

titer 
95-odstotni IZ 

Skupina C: IXIARO + HAVRIX 1440 100,0 150,0 [111,7, 202,3] 
Skupina B: HAVRIX + Placebo 96,2 124,0 [91,4, 168,2] 
 
Hkratno odmerjanje cepiva IXIARO z deaktiviranim cepivom proti steklini (Rabipur): 
 
V opazovalni slepi študiji 3. faze je bilo raziskano hkratno odmerjanje cepiva IXIARO in Rabipur pri 
odraslih med 18. in ≤ 65. letom starosti v primerjavi s posameznim cepljenjem z zadevnima cepivoma po 
običajni shemi. V povezavi z geometričnim srednjim titrom in vrednostjo serokonverzije nevtraliziranih 
protiteles proti virusu japonskega encefalitisa ni bilo opaženih nobenih motenj (preglednica 8). Prav tako ni 
bil moten imunski odziv na cepivo Rabipur. 
 
Preglednica 8:  Vrednosti serokonverzije (število oseb s PRNT50 ≥ 1 : 10) in geometrični srednji titri 

(nevtralizacijski test redukcije plakov) za nevtralizirana protitelesa proti virusu japonskega 
encefalitisa po odmerjanju cepiv IXIARO in Rabipur po običajni shemi za protokolno 
populacijo 

Vrednosti serokonverzije in geometrični srednji titri za nevtralizirana protitelesa proti virusu japonskega 
encefalitisa na dan 56 

 
 Vrednost serokonverzije [%] 

(n/N) 
Geometrični srednji titer 

(95 % IZ) 
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 (N) 
IXIARO + Rabipur  100  

(157/157) 
299 [254–352]  

(157) 
IXIARO  100  

(49/49) 
337 [252–451]  

(49) 
Sheme cepljenja: IXIARO: Dan 0, 28, Rabipur: Dan 0, 7, 28. 
 
 
Imunogenost pri starostnikih (> 65 let) 
Imunogenost cepiva IXIARO je bila ocenjena v odprti nenadzorovani študiji, v kateri je sodelovalo 200 
zdravih starostnikov med > 65. in 83. letom starosti, od katerih so nekateri imeli stabilna spremljajoča 
bolezenska stanja, kot so hiperholesterolemija, hipertenzija, bolezni srca in ožilja ali od insulina neodvisna 
sladkorna bolezen. Nevtralizirana protitelesa proti virusu japonskega encefalitisa so bila opažena 42 dni po 
drugem odmerku primarne serije (dan 70). Starostniki imajo slabši imunski odziv na cepljenje v primerjavi z 
mlajšimi odraslimi ali otroki, kar se tiče vrednosti serokonverzije (odstotek osebkov s titrom PRNT50 
≥ 1 : 10) in geometričnih srednjim titrov (preglednica 9).  
 
Preglednica 9: Vrednosti serokonverzije in geometrični srednji titri nevtraliziranih protiteles proti virusu 

japonskega encefalitisa na dan 70 pri populaciji, namenjeni za obravnavo, in sicer za celotno 
populacijo študije, razvrščeno glede na starost 

 
Vrednosti serokonverzije in geometrični srednji titri za nevtralizirana protitelesa proti virusu japonskega 

encefalitisa na dan 70  
 
 n/N VREDNOST 

SEROKONVERZIJE 
GEOMETRIČNI 
SREDNJI TITRI 

95 % IZ 

Skupna populacija študije 128/197 65 % 37 29,2; 47,8 

Starostna skupina od > 65 do 75 let 113/173 65,3 % 37,2 28,6; 48,3 
Starostna skupina od 75. leta 
naprej 

15/23 65,2 % 42,2 19,2; 92,7 

 
 
Pediatrična populacija 
 
V študiji faze 2 pri zdravih indijskih malčkih, starih ≥ 1 leto do < 3 leta so 24 otrok cepili z odmerkom 
0,25 ml cepiva IXIARO (odobreni odmerek za to starostno skupino) in 24 otrok je prejelo odmerek za 
odrasle 0,5 ml. Podatki so omejeni, vendar razlik v profilu varnosti med odmerkoma 0,25 ml in 0,5 ml v tej 
starostni skupini ni bilo. 

 
Imunogenost in varnost cepiva IXIARO pri otrocih in mladostnikih iz držav, kjer je virus japonskega 
encefalitisa endemičen 
Varnost in imunogenost cepiva IXIARO so ocenili v randomiziranem, nadzorovanem, odprtem kliničnem 
preskušanju na Filipinih, kjer je virus japonskega encefalitisa endemičen. Profil varnosti cepiva IXIARO so 
primerjali s kontrolnima cepivoma Havrix (cepivo proti hepatitisu A, pediatrična formulacija 720 
ELU/0,5 ml) in Prevenar (pnevmokokno 7-valentno konjugirano cepivo [beljakovina davice CRM197]).  

Imunogenost so ocenili na podskupini študijske populacije in je vključevala določitev stopnje serokonverzije 
(SKR), opredeljene kot titer protiteles, ki nevtralizira virus japonskega encefalitisa ≥ 1:10, delež oseb, ki so 
dosegle vsaj štirikratno povečanje titra protiteles in geometrični srednji titer (GMT), na 56. dan in v 
7. mesecu, glede na odmerek in starostno skupino. Imunski odziv, ki ga je izzvalo cepivo IXIARO, je 
prikazan v preglednici 10. 
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Preglednica 10: Stopnje serokonverzije, delež oseb z vsaj 4-kratnim povečanjem titra protiteles, ki 
nevtralizira virus japonskega encefalitisa in geometrični srednji titer ob izhodišču, na 56. 
dan in v 7. mesecu, razvrščeno po starostnih skupinah, v populaciji z namenom zdravljenja  

 
Odmerek cepiva 0,25 ml 0,5 ml 

Starostna skupina 2 meseca –  
< 6 mesecev 

6 mesecev –  
< 12 mesecev 

1 leto –  
< 3 leta 

3 leta –  
< 12 let 

12 let –  
< 18 let 

Stopnje serokonverzije % (n/N) 

Pred cepljenjem  30% (3/10) 0% (0/20) 3,2% (4/125) 16,8% (17/101) 45,7% (64/140) 

56. dan 100% (9/9) 100% (19/19) 99,2% (119/120)  100,0% 
(100/100) 100% (137/137)  

7. mesec  
 100% (10/10) 100% (18/18) 85,5% (106/124) 91,0% (91/100) 97,1% (133/137)  

Delež oseb, ki so dosegle ≥ 4-kratno povečanje titra protiteles proti virusu japonskega encefalitisa % (n/N) 
56. dan 100 (9/9) 94,7 (18/19) 96,7 (116/120) 94,0 (94/100) 77,4 (106/137)  

7. mesec  
 90,0 (9/10) 83,3 (15/18) 

 
75,8 (94/124) 

 
71,0 (71/100)  

 
65,0 (89/137)  

 

Geometrični srednji titer (N) 

Pred cepljenjem 8,42 (10) 5◊ (20) 5,52 (124) 6,54 (101) 13,08 (140) 

56. dan 687,35 (9)  
 

377,79 (19)  
 

258,90 (121) 
 

213,67 (100) 
 175,63 (137)  

7. mesec  
 

159,27 (10) 
 

64,00 (18) 
 

38,91 (125) 
 

43,60 (100) 
 

86,61 (137)  
 

◊Negativnim titrom pred cepljenjem je bilo prišteto 5. 

 
Varnost in prenašanje so ocenili v celotni študijski populaciji. Starši ali osebe so prvih sedem dni po 
cepljenju beležili neželene učinke na kartico dnevnika. Starši ali osebe so bili naprošeni, da spontano 
navedejo vse neželene učinke na dan drugega cepljenja in na dan osebnega obiska, vključno z zdravniškim 
pregledom 28. dne (56. dne) in 6 mesecev (7 mesecev) po drugem odmerku. Profil varnosti cepiva IXIARO 
je bil primerljiv s cepivom Havrix ali Prevenar. 
 
Prisotnost protiteles in obnovitveni odmerek pri otrocih in mladostnikih iz držav, kjer je virus japonskega 
encefalitisa endemičen 
Prisotnost nevtralizirajočih protiteles proti virusu japonskega encefalitisa po primarni imunizaciji ter varnost 
in imunogenost obnovitvenega odmerka zdravila IXIARO 12 mesecev po primarni imunizaciji so bile 
ocenjene v randomizirani, nadzorovani, odprti klinični raziskavi na Filipinih, kjer je virus japonskega 
encefalitisa endemičen (300 otrok, povprečna starost 5,3 leta, razpon 1,2–17,3 leta). 150 otrok so spremljali 
3 leta brez obnovitvenega odmerka, drugih 150 otrok je po enem letu prejelo obnovitveni odmerek (0,25 ml, 
če so bili v času prejema obnovitvenega odmerka stari manj kot 3 leta; 0,5 ml, če so bili stari 3 leta ali več) 
ter so jih spremljali še dve leti. Stopnja serološke zaščite (SPR), opredeljena kot titer nevtralizirajočih 
protiteles ≥ 1 : 10, in geometrični povprečni titri (GMT) so predstavljeni v preglednici 11. Obnovitveni 
odmerek je povzročil izrazito zvišanje GMT, stopnja serološke zaščite pa je ostala 100 % dve leti po 
obnovitvenem odmerku.  

 

Preglednica 11: Stopnje serološke zaščite in geometrični povprečni titri z obnovitvenim odmerkom 
zdravila IXIARO ter brez njega ob 12., 13., 24. in 36. mesecu v populaciji z namenom 
zdravljenja  

 
Brez obnovitvenega 

odmerka 
N = 150 

Obnovitveni odmerek 12 mesecev po primarni imunizaciji  
N = 149 
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Časovna točka po primarni 
imunizaciji  

0,25 ml obnovitvenega 
odmerka  
N = 81 

0,5 ml obnovitvenega 
odmerka  
N = 67 

Stopnje serološke zaščite % (n/N) 

12. mesec  89,9 (134/149) 97,5 (79/81) 89,6 (60/67) 

 13. mesec NP 100 (81/81) 100,0 (67/67) 

24. mesec 89,0 (130/146) 100 (80/80)  100,0 (67/67) 

36. mesec  90,1 (128/142) 100,0 (76/76) 100,0 (67/67) 

Geometrični povprečni titer  

12. mesec  46 67 40 

 13. mesec NP 2.911 1.366 

24. mesec 50 572 302 

36. mesec  59 427 280 

NP = ni podatkov 

Imunogenost in varnost pri otrocih in mladostnikih iz ne-endemičnih držav 
Varnost in imunogenost zdravila IXIARO sta bili ocenjeni v nenadzorovani, odprti klinični raziskavi v 
Združenih državah Amerike, Evropi in Avstraliji na zdravih prostovoljcih in prostovoljkah, ki načrtujejo 
potovanje na območja, kjer je virus japonskega encefalitisa endemičen. Otroci in mladostniki, stari ≥ 3 do 
< 18 let, so prejeli dva odmerka cepiva po 0,5 ml, in otroci, stari ≥ 2 meseca do < 3 leta, so prejeli dva 
odmerka cepiva po 0,25 ml na 0. dan in 28. dan v obliki intramuskularne injekcije. Podatki o imunogenosti 
so bili ocenjeni pri 64 preiskovancih. Vrednosti SKR in GMT so prikazane v preglednici 12.  
Preglednica 12: Stopnje serokonverzije in geometrični srednji titer protiteles, ki nevtralizirajo virus 

japonskega encefalitisa, glede na odmerek cepiva in starostno skupino. Populacija z 
namenom zdravljenja 

 
 Odmerek 

cepiva 
IXIARO 

Časovna 
točka 

SKR 
n / N 

GMT 95-% IZ 

Starostna skupina ≥ 2 meseca do 
< 3 leta 0,25 ml 56. dan 

100 % 
5/5 

216,2  106,0; 441,0 

  7. mesec 
100 % 

2/2 
48,0  0,0; 

3214485,7 

Starostna skupina ≥ 3 leta do 
< 18 let 0,5 ml 56. dan 

100 %  
57/57 

340,7 269,8; 430,3 

  7. mesec 90,6 % 
29/32 

57,1 38,4; 84,9 

 
Prisotnost protiteles pri otrocih in mladostnikih iz držav, kjer virus japonskega encefalitisa ni endemičen   
Prisotnost protiteles je bila ocenjena tri leta po primarnem cepljenju z zdravilom IXIARO v nenadzorovani, 
odprti nadaljevalni klinični raziskavi v Združenih državah Amerike, Evropi in Avstraliji. Podatki o 
dolgoročni imunogenosti so bili ocenjeni pri 23 otrocih, povprečna starost 14,3 leta, razpon 3–18 let. 
Vrednosti stopnje serološke zaščite in geometričnega povprečnega titra so prikazane v preglednici 13.  
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Preglednica 13: Stopnje serološke zaščite in geometrični povprečni titer nevtralizirajočih protiteles proti 
virusu japonskega encefalitisa glede na odmerek cepiva in starostno skupino Populacija z 
namenom zdravljenja 

 
 Stopnja serološke zaščite 

(število oseb s PRNT50 ≥ 1 : 10)  
% (n/N) 

Geometrični povprečni titer  
(nevtralizacijski test redukcije plakov) 

GMT [95 % IZ] 
 Po 0,25 ml odmerka 

primarne imunizacije 

Po 0,5 ml odmerka 
primarne 

imunizacije 

Po 0,25 ml odmerka 
primarne 

imunizacije 
Po 0,5 ml odmerka 

primarne imunizacije 

12. mesec 0 % (0/0) 89,5 % (17/19) – 48 [28; 80] 

24. mesec 100 % (1/1) 90,9 % (20/22) 193 [NP]  75 [46; 124] 

36. mesec 100 % (1/1) 88,9 % (16/18) 136 [NP] 61 [35; 106] 

NP 95-odstotnega intervala zaupanja ni bilo mogoče vzpostaviti (podatki za enega preizkušanca).  
 
 
5.2 Farmakokinetične lastnosti 
 
Navedba smiselno ni potrebna. 
 
5.3 Predklinični podatki o varnosti 
 

Nekliničnih podatkov o toksičnosti ni veliko.  

V študiji reproduktivne, prednatalne in postnatalne toksičnosti niso zaznali učinkov na razmnoževanje, težo 
ploda, preživetje in razvoj mladiča, ki bi bili povezani s cepivom. Vendar pa so v skupini, ki je prejemala 
dva odmerka, opazili nepopolno zakostenitev delov okostja, česar pa ni bilo v skupini, ki je prejela tri 
odmerke. Trenutno je težko razložiti, ali je ta pojav povezan z zdravljenjem ali ne. 
 
 
6. FARMACEVTSKI PODATKI 
 
6.1 Seznam pomožnih snovi  

Fosfatna pufrska raztopina, ki vsebuje: 

natrijev klorid, 
kalijev dihidrogen fosfat, 
natrijev hidrogen fosfat,  
vodo za injekcije. 
 
Za adjuvanse glejte poglavje 2. 
 
6.2 Inkompatibilnosti 
 
Ker študije kompatibilnosti niso bile izvedene, se to zdravilo ne sme mešati z drugimi zdravili. 
 
6.3 Rok uporabnosti 
 
3 leti 
 
6.4 Posebna navodila za shranjevanje 
 
Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).  
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Ne zamrzujte.  
Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 
 
6.5 Vrsta ovojnine in vsebina 
 
0,5 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa 1) z batnim zamaškom (klorobutilni elastomer). 
Pakiranje vsebuje 1 injekcijsko brizgo z ločeno iglo ali brez nje. 
 
6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom 
 
Napolnjena injekcijska brizga je samo za enkratno uporabo in je ne smete uporabiti za več kot eno osebo. 
Napolnjena injekcijska brizga je pripravljena za uporabo. Če igla ni priložena, uporabite sterilno iglo. 
 
Ne uporabljajte, če pretisni omot ni cel ali je ovojnina poškodovana. 
 
Pri shranjevanju se lahko pojavi fina bela usedlina s čistim, brezbarvnim supernatantom. 
Pred uporabo pretresite injekcijsko brizgo, da dobite belo, motno, homogeno suspenzijo. Če so prisotni delci 
ali če opazite, da cepivo spremeni barvo ali če je injekcijska brizga fizično poškodovana, cepivo zavrzite. 
 
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
 
Informacije o pripravi odmerka 0,5 ml cepiva IXIARO osebam, starim 3 leta in več 
 
Pri dajanju celega 0,5 ml odmerka upoštevajte spodnje korake:  
 

1. Injekcijsko brizgo pretresite, da dobite homogeno suspenzijo.  
2. Pokrov injekcijske brizge odstranite tako, da ga rahlo zavrtite. Konice ne poskusite zlomiti ali 
povleči, saj lahko poškodujete injekcijsko brizgo. 
3. Na napolnjeno injekcijsko brizgo namestite iglo.  

 
Informacije o pripravi odmerka 0,25 ml cepiva IXIARO za uporabo pri otrocih, starih manj kot 3 leta 
 
Pri dajanju 0,25 ml odmerka otrokom, starim 2 meseca do < 3 leta, upoštevajte spodnje korake:  
 

1. Injekcijsko brizgo pretresite, da dobite homogeno suspenzijo.  
2. Pokrov injekcijske brizge odstranite tako, da ga rahlo zavrtite. Konice ne poskusite zlomiti ali 
povleči, saj lahko poškodujete injekcijsko brizgo. 
3. Na napolnjeno injekcijsko brizgo namestite iglo.  
4. Injekcijsko brizgo držite pokonci. 
5. Bat potisnite do roba rdeče črte na telesu brizge, ki ga označuje rdeča puščica (glejte sliko 1)*, da 
iztisnete odvečno količino 
6. Pred injiciranjem preostale količine namestite novo sterilno iglo. 

 
* Če bat potisnete čez rdečo črto, 0,25 ml odmerek ni zagotovljen, zato morate uporabiti novo injekcijsko 
brizgo. 
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7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Valneva Austria GmbH 
Campus Vienna Biocenter 3 
A-1030 Dunaj 
Avstrija 
 
 
8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
EU/1/08/501/001 
EU/1/08/501/002 
 
 
9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Datum prve odobritve: 31. marec 2009 
Datum zadnjega podaljšanja: 28. februar 2014 
 
 
10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA 
 
<{MM/LLLL}> 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 
http://www.ema.europa.eu 

      
   

Slika 1: Priprava na injiciranje 0,25 ml 
odmerka 

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

A. IZDELOVALEC (IZDELOVALCI) BIOLOŠKE ZDRAVILNE 
UČINKOVINE (UČINKOVIN) IN IMETNIK(I) DOVOLJENJA ZA 
IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA 
SPROŠČANJE SERIJ 

 
B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE 

 
C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM  
 
D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO 

UPORABO ZDRAVILA 
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A. IZDELOVALEC (IZDELOVALCI) BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE (UČINKOVIN) 
IN IMETNIK(I) DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN 
(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJ 

 
Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev) biološke zdravilne učinkovine (učinkovin) 
 
Valneva Scotland Ltd. 
Oakbank Park Road,  
Livingston EH53 0TG 
Velika Britanija 
 
 
Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev), odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij 
 
Valneva Austria GmbH 
Campus Vienna Biocenter 3 
A-1030 Dunaj 
Avstrija 
 
 
B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE  
 
 
Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 
 
 Uradna sprostitev serije 
 
Uradna sprostitev serije: V skladu s 114. členom Direktive 2001/83/ES z vsemi dopolnitvami in 
spremembami, serijo uradno sprosti državni laboratorij ali laboratorij, določen v ta namen. 
 
 
C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
 Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR) 
 
. 
Zahteve glede periodično posodobljenih poročil o varnosti tega zdravila so opredeljene na seznamu 
referenčnih datumov Unije (seznamom EURD), ki je naveden v členu 107c(7) Direktive 2001/83/ES in vseh 
naknadnih posodobitvah ter objavljen na spletnem portalu Evropske agencije za zdravila. 
 
 
D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA 
 
 Načrt za obvladovanje tveganja (RMP) 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in ukrepe, 
podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z zdravilom, in vseh 
nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP. 
 
Posodobljen RMP je treba predložiti: 

•  na zahtevo Evropske agencije za zdravila; 
•  ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba 

posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med koristmi 
in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben mejnik 
(farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja). 
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PRILOGA III 
 

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO 
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A. OZNAČEVANJE 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
Zunanja škatla 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
IXIARO suspenzija za injiciranje  
cepivo proti japonskemu encefalitisu z inaktiviranimi virusi (adsorbirano) 
pakiranje za odrasle, mladostnike in otroke 
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN 
 
1 odmerek (0,5 ml) cepiva IXIARO vsebuje:  
6 Ae. (antigenskih enot, ki ustreza jakosti ≤ 460 ng ED50) inaktiviranega virusa japonskega encefalitisa, sev 
SA14-14-2 (proizvedenega v celicah Vero), adsorbiranega na aluminijev hidroksid hidrat, (približno 0,25 mg 
Al3+). 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
Pomožne snovi: 
Fosfatna pufrska raztopina, ki vsebuje natrijev klorid, kalijev dihidrogen fosfat, natrijev hidrogen fosfat in 
vodo za injekcije. 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
suspenzija za injiciranje 
0,5-mililitrski enkratni odmerek v napolnjeni injekcijski brizgi 
0,5-mililitrski enkratni odmerek v napolnjeni injekcijski brizgi + 1 igla 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
intramuskularna uporaba 
Pretresite, da bi dobili enotno suspenzijo. 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA 

OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
Ne injicirajte v žilo! 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
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EXP: 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
Shranjujte v hladilniku (2° C–8° C).  
Ne zamrzujte. 
Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 
 
 
10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL 
ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
 
Zavrzite v skladu z lokalnimi zahtevami. 
 
 
11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Valneva Austria GmbH 
Campus Vienna Biocenter 3 
A-1030 Dunaj 
Avstrija 
 
 
12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET  
 
EU/1/08/501/001 
EU/1/08/501/002 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV 
 
Lot: 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.> 
 
18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
< PC: {številka}  
SN: {številka}  
NN: {številka}  
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
Pretisni omot 
 
 
Prazen bel omot brez natisnjenih podatkov. 
 



26 

 
PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH 
 
Oznaka napolnjene injekcijske brizge  
 
 
1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE 
 
IXIARO suspenzija za injiciranje 
cepivo proti virusu japonskega encefalitisa 
intramuskularna uporaba 
 
 
2. POSTOPEK UPORABE 
 
 
 
3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
4. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT 
 
1 odmerek, 0,5 ml 
 
 
6. DRUGI PODATKI 
 
Shranjujte v hladilniku. 
Ne zamrzujte. 
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B. NAVODILO ZA UPORABO 
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Navodilo za uporabo 
 

IXIARO suspenzija za injiciranje 
cepivo proti virusu japonskega encefalitisa z inaktiviranimi virusi (adsorbirano) 

 
Preden vi ali vaš otrok prejmete to cepivo, natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 
podatke! 
• Navodilo shranite. Morda ga boste želeli vi ali vaš otrok ponovno prebrati. 
• Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom. 
• To cepivo je bilo predpisano vam in/ali vašemu otroku osebno in ga ne smete dajati drugim.  
• Če vi in/ali vaš otrok opazita kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom. 
Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 
4. 
 
Kaj vsebuje navodilo:  
1. Kaj je cepivo IXIARO in za kaj ga uporabljamo 
2. Kaj morate vedeti, preden boste vi in/ali vaš otrok prejeli cepivo IXIARO  
3. Kako uporabljati cepivo IXIARO 
4. Možni neželeni učinki 
5. Shranjevanje cepivo IXIARO 
6. Vsebina pakiranja in druge informacije 
 

1. Kaj je cepivo IXIARO in za kaj ga uporabljamo 

 
IXIARO je cepivo proti virusu japonskega encefalitisa. 
Cepivo vzpodbudi telo k proizvajanju lastne zaščite (protiteles) proti tej bolezni. 
 
Cepivo IXIARO se uporablja za preprečevanje okužbe z virusom japonskega encefalitisa. Ta virus običajno 
najdemo v Aziji in se na ljudi prenaša prek komarjev, ki so pičili okuženo žival (kot so prašiči). Pri mnogih 
okuženih ljudeh se pojavijo le blagi simptomi ali pa teh sploh ni. Pri ljudeh, ki resno zbolijo, se bolezen 
začne kot gripi podobna bolezen, ki ji sledijo zvišana telesna temperatura, mrzlica, utrujenost, glavobol, 
slabost in bruhanje. V zgodnji fazi bolezni se lahko pojavita tudi zmedenost in razdražljivost. 
 
Cepivo IXIARO je treba dati samo odraslim osebam, mladostnikom, otrokom in dojenčkom, starim 
2 meseca ali več, ki potujejo v države, kjer je virus japonskega encefalitisa endemičen, ali ki so zaradi 
svojega dela izpostavljeni tveganju. 
 
 
2. Kaj morate vedeti, preden boste vi ali vaš otrok prejeli cepivo IXIARO  
 
Ne uporabljajte cepiva IXIARO: 
• če ste vi in/ali vaš otrok alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ali katero koli sestavino tega 

zdravila (navedeno v poglavju 6).  
• če se je pri vas in/ali vašem otroku po uporabi prejšnjega odmerka cepiva IXIARO pojavila alergijska 

reakcija. Znaki alergijske reakcije lahko vključujejo srbeč izpuščaj, zadihanost in otekanje obraza ter 
jezika, 

• če ste vi in/ali vaš otrok bolni in imate visoko temperaturo. V tem primeru bo vaš zdravnik odložil 
cepljenje. 

 
Opozorila in previdnostni ukrepi 
Cepiva IXIARO se ne sme injicirati v krvno žilo. 
Prvo imunizacijo je treba končati vsaj en teden pred morebitno izpostavitvijo virusu japonskega encefalitisa. 
 
Obvestite svojega zdravnika: 
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• če ste imeli vi in/ali vaš otrok pri predhodnemu cepljenju s katerim koli cepivom zdravstvene težave; 
• če imate vi in/ali vaš otrok druge znane alergije; 
• če imate motnje strjevanja krvi (bolezen, zaradi katere vi in/ali vaš otrok krvavite več, kot je običajno) 

ali zmanjšano število trombocitov, kar poveča možnost krvavitev ali podplutb (trombocitopenija); 
• če je vaš otrok mlajši od 2 mesecev, ker cepivo IXIARO pri dojenčkih, mlajših od 2 mesecev, ni bilo 

preskušeno; 
• če vaš imunski sistem ali imunski sistem vašega otroka ne deluje pravilno (imunodeficienca) ali če vi 

in/ali vaš otrok jemljete zdravila, ki vplivajo na imunski sistem (na primer zdravilo, ki ga imenujemo 
kortizon ali zdravila proti raku). 

 
Vaš zdravnik se bo z vami pogovoril o morebitnih tveganjih in koristih cepljenja s cepivom IXIARO. 
 
Upoštevajte naslednje: 
• cepivo IXIARO ne more povzročiti bolezni, proti kateri daje zaščito; 
• cepivo IXIARO ne bo preprečilo okužb, ki jih povzročajo drugi virusi kot virus japonskega 

encefalitisa; 
• kot pri vseh drugih cepivih tudi cepljenje s cepivom IXIARO v vseh primerih ne zagotavlja zaščite; 
• tudi po prejemu cepiva IXIARO se vi in vaš otrok primerno zaščitite pred piki komarjev (primerna 

obleka, uporaba repelentov, mreže proti komarjem). 

Druga zdravila in cepivo IXIARO 

Študije pri ljudeh za oceno učinkovitosti in varnosti zdravil (klinične študije) so pokazale, da se lahko 
cepivo IXIARA odmerja sočasno s cepivom proti hepatitisu A in steklini.  
 
Obvestite svojega zdravnika, če vi in/ai vaš otrok jemljete, ste pred kratkim jemali ali nameravate jemati 
katero koli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta, ali ste se pred kratkim cepili z drugimi cepivi. 

Nosečnost, dojenje in plodnost 

O uporabi cepiva IXIARO pri nosečnicah ali doječih ženskah ni na voljo veliko podatkov. 
Kot previdnostni ukrep se je treba uporabi cepiva IXIARO med nosečnostjo ali dojenjem izogniti. 
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte s svojim 
zdravnikom, preden se cepite s tem cepivom. 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

Cepivo IXIARO nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. 
 
Cepivo IXIARO vsebuje kalij in natrij 
To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (39 mg) kalija na enkratni odmerek 0,5 ml, kar v bistvu pomeni, da je 
»brez kalija«, in manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na enkratni odmerek 0,5 ml, kar v bistvu pomeni, da je 
»brez natrija«. To zdravilo lahko vsebuje sledove ostankov natrijevega metabisulfita, ki so pod mejo 
zaznavanja. 
 
3. Kako uporabljati cepivo IXIARO 
 
Priporočeni odmerek za odrasle, mladostnike in otroke, stare 3 leta ali več, je skupaj 2 injekciji, vsaka po 
0,5 ml: 
 
• prva injekcija na 0. dan, 
• druga injekcija 28 dni po prvi injekciji (28. dan). 
 
Cepljenje odraslih med 18. in ≤ 65. letom starosti lahko poteka tudi na naslednji način: 
• prvo injiciranje na dan 0, 
• drugo injiciranje 7 dni po prvem injiciranju (7. dan). 
 



30 

Dojenčki in otroci, stari 2 meseca do < 3 leta starosti 
Priporočeni odmerek za dojenčke in otroke, stare 2 meseca do < 3 leta, je skupaj 2 injekciji, vsaka po 
0,25 ml: 
 
• prva injekcija na 0. dan, 
• druga injekcija 28 dni po prvi injekciji (28. dan). 
 
Navodila za pripravo 0,25 ml odmerka najdete na koncu teh navodil za uporabo. 
 
Poskrbite, da boste vi in/ali vaš otrok dokončali cikel cepljenja z dvema injekcijama. Drugo injekcijo morate 
prejeti vsaj en teden preden boste vi in/ali vaš otrok izpostavljeni virusu japonskega encefalitisa. V 
nasprotnem primeru morda vi in/ali vaš otrok ne boste popolnoma zaščiteni pred boleznijo.  
 
 
Pri odraslih, mladostnikih, otrocih in dojenčkih, starih vsaj 1 leto, je mogoče dati obnovitveni odmerek v 
drugem letu (tj. 12–24 mesecev) po prvem odmerku priporočene primarne imunizacije. Pri odraslih je 
mogoče dati drugi obnovitveni odmerek 10 let po prvem obnovitvenem odmerku. Starejši odrasli (≥ 65 let) 
lahko prvi obnovitveni odmerek prejmejo prej. Ali so dodatni odmerki potrebni in kdaj jih je treba dati, 
odloči zdravnik. 
 
Uporaba 
Cepivo IXIARO vam ali vašemu otroku v mišico nadlahti (deltoidna mišica) injicira zdravnik ali sestra. 
Cepivo se ne sme injicirati v krvno žilo. V primeru motnje strjevanja krvi pri vas in/ali vašem otroku se bo 
vaš zdravnik morda odločil za injiciranje pod kožo (subkutano). 
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
Če ste se pozabili cepiti s cepivom IXIARO 
Če ste vi in/ali vaš otrok izpustili načrtovani odmerek cepiva, se s svojim zdravnikom dogovorite za nov 
obisk, da prejmete drugo injekcijo. Če vi in/ali vaš otrok ne boste prejeli druge injekcije, ne boste 
popolnoma zaščiteni pred boleznijo. Nekateri podatki kažejo, da se lahko drugo injiciranje opravi največ 11 
mesecev po prvem. 
 
4. Možni neželeni učinki 
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 
 
Večino neželenih učinkov, ki so navedeni spodaj, so opazili med kliničnimi preskušanji. Ti se navadno 
pojavijo v prvih treh dneh po cepljenju, so navadno blagi in izzvenijo v nekaj dneh. 
 
Zelo pogosti (pojavijo se več kot 1 od 10 bolnikov):  
glavobol, bolečine v mišicah, bolečina na mestu injiciranja, občutljivost na mestu injiciranja, utrujenost 
 
Pogosti (pojavijo se pri 1 do 10 od 100 bolnikov): 
slabost, gripi podobna bolezen, vročina, druge reakcije na mestu vboda (npr. rdečica, zatrdline, otekanje, 
srbečica) 
 
Občasni (pojavijo se pri 1 do 10 od 1.000 bolnikov): 
bruhanje, kožni izpuščaji, spremembe limfnih vozlov, migrena (pulzirajoč glavobol, ki ga pogosto 
spremljata siljenje na bruhanje in bruhanje ter občutljivost na svetlobo), omotica, vrtoglavica (občutek 
vrtenja), diareja, bolečine v trebuhu, prekomerno potenje, srbečica, mrazenje, splošno slabo počutje, togost 
v mišicah in kosteh, bolečine v sklepih, šibkost, nenormalni laboratorijski izvidi jetrnih testov (povišani 
jetrni encimi) 
 
Redki (pojavijo se pri 1 do 10 od 10.000 bolnikov): 
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razbijanje srca, pospešen srčni utrip, težko dihanje, nenormalni občutek na koži (npr. zbadanje), koprivnica, 
rdečica, bolečine v nogi ali roki, pomanjkanje trombocitov, vneti živci, otekanje okončin in gležnjev, motnje 
okusa, otekanje vek, omedlevica 
 
Dodatni neželeni učinki pri otrocih, starih 2 meseca do < 3 leta 
 
Pri otrocih, starih 2 meseca do < 3 leta, so pogosteje opazili naslednje neželene učinke v primerjavi z otroci, 
starimi 3 leta do < 12 let, mladostniki in odraslimi: 
Zelo pogosti: zvišana telesna temperatura (28,9 %), driska (11,8 %), gripi podobna bolezen (11,2 %), 
razdražljivost (11,0 %) 
Pogosti: izguba apetita, bruhanje, kožni izkuščaj 
Občasni: kašelj 
 
Poročanje o neželenih učinkih 
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene 
učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni 
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k 
zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila. 
 
 
5. Shranjevanje cepiva IXIARO 
 
• Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom. 
• Tega zdravila ne smete uporabiti po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in nalepki 

za besedo „EXP“. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 
• Shranjujte v hladilniku (2° C–8 °C).  
• Ne zamrzujte. Če je bilo cepivo zamrznjeno, ga ne smete uporabiti. 
• Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 
• Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 
 
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
Kaj vsebuje cepivo IXIARO 
 
1 odmerek (0,5 ml) cepiva IXIARO vsebuje:  
virus japonskega encefalitisa, sev SA14-14-2 (inaktiviran)1,2 6 Ae.3, 
ki ustreza jakosti ≤ 460 ng ED50  
 
1 proizvedeno v celicah Vero 
2 adsorbirano na aluminijev hidroksid hidrat (približno 0,25 miligramov Al3+) 
3 antigenskih enot 
 
Aluminijev hidroksid je v zdravilu vključen kot adjuvans. 
 
Druge sestavine zdravila: natrijev klorid, kalijev dihidrogen fosfat, natrijev hidrogen fosfat, voda za 
injekcije. 
 
Izgled cepiva IXIARO in vsebina pakiranja 
Cepivo IXIARO je suspenzija za injiciranje (0,5 ml v stekleni injekcijski brizgi z ločeno iglo ali brez nje, 
pakiranje vsebuje en odmerek). 
 
Cepivo IXIARO je bela in rahlo mlečna sterilna suspenzija, ki postane ob stresanju homogena. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec 
 
Imetnik dovoljenja za promet: 
Valneva Austria GmbH 
Campus Vienna Biocenter 3 
A-1030 Dunaj 
Avstrija 
E-pošta: infoixiaro@valneva.com 
 
Izdelovalec:  
 
Valneva Austria GmbH 
Campus Vienna Biocenter 3 
A-1030 Dunaj 
Avstrija 
 
Za morebitne dodatne informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na imetnika dovoljenja za promet z 
zdravilom na naslednjem e-poštnem naslovu: 
infoixiaro@valneva.com 
 
Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne . 
 
Drugi viri informacij 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila: 
http://www.ema.europa.eu. To navodilo za uporabo je na voljo v vseh uradnih jezikih EU/EGP na spletni 
strani Evropske agencije za zdravila. 
 

mailto:infoixiaro@valneva.com
mailto:infoixiaro@valneva.com
http://www.ema.europa.eu/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju: 
 
Napolnjena injekcijska brizga je samo za enkratno uporabo in je ne smete uporabiti za več kot eno osebo. 
Napolnjena injekcijska brizga je pripravljena za uporabo. Če igla ni priložena, uporabite sterilno iglo. 
 
Ne uporabljajte, če pretisni omot ni cel ali je ovojnina poškodovana. 
 
Pri shranjevanju se lahko pojavi fina bela usedlina s čistim, brezbarvnim supernatantom. 
Pred uporabo pretresite, da dobite belo, motno, homogeno suspenzijo. Če so prisotni delci ali če opazite, da 
cepivo spremeni barvo ali če je injekcijska brizga fizično poškodovana, cepivo zavrzite. 
 
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
 
Informacije o injiciranju odmerka 0,5 ml cepiva IXIARO osebam, starim 3 leta in več 
 
Pri dajanju celega 0,5 ml odmerka upoštevajte spodnje korake:  
 
1.  Injekcijsko brizgo pretresite, da dobite homogeno suspenzijo.  
2.  Pokrov injekcijske brizge odstranite tako, da ga rahlo zavrtite. Konice ne poskusite zlomiti ali povleči, 
saj lahko poškodujete injekcijsko brizgo. 
3.  Na napolnjeno injekcijsko brizgo namestite iglo.  
 
Informacije o pripravi odmerka 0,25 ml cepiva IXIARO za uporabo pri otrocih, starih manj kot 3 leta 
 
Pri dajanju 0,25 ml odmerka otrokom, starim 2 meseca do < 3 leta, upoštevajte spodnje korake:  
 
1.  Injekcijsko brizgo pretresite, da dobite homogeno suspenzijo.  
2.  Pokrov injekcijske brizge odstranite tako, da ga rahlo zavrtite. Konice ne poskusite zlomiti ali povleči, 

saj lahko poškodujete injekcijsko brizgo. 
3.  Na napolnjeno injekcijsko brizgo namestite iglo.  
4.  Injekcijsko brizgo držite pokonci. 
5.  Bat potisnite do roba rdeče črte na telesu brizge, ki ga označuje rdeča puščica (glejte sliko 1)*, da 

iztisnete odvečno količino 
6.  Pred injiciranjem preostale količine namestite novo sterilno iglo. 
 
*Če bat potisnete čez rdečo črto, 0,25 ml odmerek ni zagotovljen, zato morate uporabiti novo injekcijsko 
brizgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Slika 1: Priprava na 
injiciranje 0,25 ml 
odmerka 
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