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PRILOGA I 

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 
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Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 
o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem
neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8., kako poročati o neželenih učinkih.

1. IME ZDRAVILA

Alpivab 200 mg koncentrat za raztopino za infundiranje 

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala z 20 ml  koncentrata vsebuje 200 mg peramivira. 
1 ml koncentrata za raztopino za infundiranje vsebuje 10 mg peramivira (brezvodnega). 

Pomožne snovi z znanim učinkom 

En ml koncentrata vsebuje 0,154 milimola (mmol) natrija, kar je 3,54 mg natrija. 

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

koncentrat za raztopino za infundiranje 
Bistra, brezbarvna raztopina. 

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije 

Zdravilo Alpivab je indicirano za zdravljenje nezapletene influence pri odraslih in otrocih, starejših od 
dveh let (glejte poglavji 4.4 in 5.1). 

4.2 Odmerjanje in način uporabe 

Odmerjanje 

Zdravilo Alpivab je treba dati v enkratnem intravenskem odmerku v 48 urah po pojavu simptomov 
influence. 

Priporočeni enkratni intravenski odmerek peramivira je odvisen od starosti in telesne mase, kot je 
prikazano v preglednici 1. 

Preglednica 1: Odmerek peramivira glede na starost in telesno maso 

Starost in telesna masa Priporočeni enkratni odmerek 

Otroci, starejši od dveh let in lažji od 50 kg 12mg/kg 

Otroci, starejši od dveh let in težki 50 kg ali več 600 mg

Odrasli in mladostniki (13 let ali več) 600 mg

Starejše osebe 
Prilagajanje odmerka glede na starost ni potrebno (glejte poglavji 4.4 in 5.2). 
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Okvara ledvic 
Odmerek je treba zmanjšati pri odraslih in mladostnikih (13 let ali več) z absolutno hitrostjo 
glomerulne filtracije (GFR- glomerular filtration rate) manj kot 50 ml/min, kot je prikazano v 
preglednici 2 (glejte poglavji 4.4 in 5.2).  
 
Preglednica 2: Odmerek peramivira za odrasle in mladostnike (stare 13 let ali več in težke 50 kg 

ali več) glede na absolutni GFR 
Absolutna hitrost glomerulne filtracije 

(GFR)* 
Priporočeni enkratni odmerek 

≥50 600 mg 
30 do 49 300 mg 
10 do 29 200 mg 

* Absolutna GFR, ki ni prilagojena na površino telesa 
 
Pri odraslih in mladostnikih (starih 13 let ali več in težkih 50 kg ali več) s kronično okvaro ledvic, ki 
se zdravijo s hemodializo, se sme peramivir dati po dializi v odmerku, prilagojenem ledvičnemu 
delovanju (preglednica 2). 
 
Za otroke in mladostnike z okvaro ledvic, mlajše od 13 let ali lažje od 50 kg, ni na voljo dovolj 
kliničnih podatkov, da bi lahko priporočili odmerjanje. 
 
Okvara jeter 
Pri bolnikih z okvaro jeter prilagoditev odmerka ni potrebna (glejte poglavje 5.2). 
 
Pediatrična populacija 
Varnost in učinkovitost peramivira pri otrocih, mlajših od dveh let, še nista dokazani. Podatkov ni na 
voljo. 
 
Način uporabe 
  
Zdravilo Alpivab se daje s 15- do 30-minutno intravensko infuzijo.  
Za navodila glede redčenja zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6. 
 
4.3 Kontraindikacije 
 
Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. 
 
4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 
 
Resne preobčutljivostne reakcije 
 
Pri zdravljenju s peramivirom so poročali o anafilaktičnih reakcijah in resnih kožnih reakcijah 
(vključno z multiformnim eritemom, toksično epidermalno nekrolizo in Stevens-Johnsonovim 
sindromom) (glejte poglavje 4.8). Če se med infundiranjem peramivira pojavi katera koli 
preobčutljivostna reakcija, je treba infundiranje takoj prekiniti in uvesti ustrezno zdravljenje. 
 
Nevropsihiatrični dogodki 
 
Pri bolnikih z influenco, ki so prejemali peramivir, so poročali o deliriju, halucinacijah in 
nenormalnem vedenju. O teh dogodkih, ki so se nenadoma začeli in hitro končali, so poročali 
predvsem pri pediatričnih bolnikih. Prispevek peramivira k tem dogodkom ni dokazan. Bolnike z 
influenco je treba natančno spremljati zaradi pojava znakov nenormalnega vedenja.  
 
Zmanjšano delovanje ledvic 
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Pri bolnikih z influenco, ki so prejemali peramivir, so poročali o akutni odpovedi ledvic, odpovedi 
ledvic, prerenalni odpovedi ledvic, motnji delovanja ledvic, anuriji, nefritisu in povečani koncentraciji 
kreatinina v krvi. Ti primeri so se večinoma pojavili pri starejših bolnikih s sočasnimi boleznimi in več 
sočasnimi zdravili. Prispevek peramivira k tem dogodkom ni dokazan. Pri bolnikih z influenco in že 
obstoječimi boleznimi je treba natančno spremljati delovanje ledvic. 
 
Pomanjkljivosti kliničnih podatkov 
 
Učinkovitost peramivira kot zdravila z enkratnim odmerkom pri nezapleteni influenci je bila dokazana 
v eni s placebom nadzorovani študiji, izvedeni na 300 odraslih bolnikih na Japonskem v sezoni influence 
2007/2008. Priporočeni enkratni intravenski odmerek 600 mg je skrajšal srednji čas do ublažitve 
simptomov za 21 ur (glejte poglavje 5.1). 
 
Razpoložljivi podatki ne podpirajo zaključka, da je peramivir učinkovit pri bolnikih z influenco B ali 
pri bolnikih z zapleteno influenco. 
 
Odpornost proti peramiviru 
 
Virusi influence A/H1N1, ki vsebujejo mutacijo H275Y, so na peramivir in oseltamivir manj 
občutljivi. V kliničnem preskušanju ni bilo mogoče dokazati statistično značilne klinične koristi 
peramivira pred placebom pri bolnikih, okuženih z virusom A/H1N1, ki vsebuje mutacijo H275Y. Pri 
odločanju o uporabi peramivira je treba upoštevati razpoložljive podatke o občutljivosti na zdravila 
proti influenci (glejte poglavje 5.1).  
 
Tveganje za bakterijske okužbe 
 
Ni dokazov o učinkovitosti peramivira pri kateri koli bolezni, ki jo povzročajo drugi povzročitelji kot 
virusi influence. Resne bakterijske okužbe se lahko začnejo z influenci podobnimi simptomi ali pa 
soobstajajo ali se pojavijo kot zapleti pri poteku influence. Ni dokazov, da bi peramivir preprečeval 
tovrstne zaplete.  
 
Pomožne snovi 
 
To zdravilo vsebuje 212,4 mg natrija na 3 viale, kar je enako 10,6 % največjega dnevnega vnosa 
natrija za odraslo osebo, ki ga priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in znaša 2 g. 
 
4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 
 
Glede na znano pot izločanja peramivira je potencial za medsebojno delovanje peramivira z drugimi 
zdravili majhen.  
 
Zaradi teoretičnega tveganja, da bi lahko peramivir zmanjšal imunogenost cepiva, se do 48 ur po 
dajanju zdravila Alpivab odsvetuje uporaba živih oslabljenih cepiv proti influenci. 
 
4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje 
 
Nosečnost 
 
Podatkov o uporabi peramivira pri nosečnicah ni ali pa so omejeni (manj kot 300 izidov nosečnosti).  
 
Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost 
razmnoževanja (glejte poglavje 5.3).  
 
Iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi peramivira bolje izogibati. 
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Dojenje 
 
Razpoložljivi farmakodinamični/toksikološki podatki pri živalih so pokazali izločanje peramivira v 
mleku (glejte poglavje 5.3). 
 
Tveganja za novorojenčke/dojenčke ni mogoče izključiti. 
 
Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja s peramivirom, 
pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater. 
 
Plodnost 
 
Podatki o učinku peramivira na plodnost pri človeku niso na voljo. Pri študijah na živalih peramivir ni 
vplival na parjenje ali plodnost (glejte poglavje 5.3).  
 
4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev 
 
Peramivir nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. 
 
4.8 Neželeni učinki 
 
Povzetek varnostnega profila 
 
Najpomembnejši resni neželeni učinki pri bolnikih, zdravljenih s peramivirom, so anafilaksija in kožne 
reakcije, vključno z multiformnim eritemom in Stevens-Johnsonovim sindromom.  
Pri 467 odraslih z nezapleteno influenco, ki so v kliničnih preskušanjih prejeli enkraten intravenski 
odmerek 600 mg peramivira, sta bila najpogosteje opažena resna neželena učinka zmanjšano število 
nevtrofilcev (3,2 %) in navzea (2,4 %).  
 
Preglednica z neželenimi učinki 
 
Pogostnost je opredeljena kot: 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) in zelo redki (< 1/10.000). 
 
Preglednica 3: Neželeni učinki v študijah, v katerih so proučevali peramivir za zdravljenje 
nezapletene influence pri odraslih  

Organski sistem 
Neželeni učinek po pogostnosti* 

Pogost Občasen Redek Neznano 

Bolezni krvi in 
limfatičnega sistema 

zmanjšano število 
nevtrofilcev 

      

Bolezni imunskega 
sistema 

      
alergijske 
reakcije*, 
anafilaktični šok* 

Presnovne in 
prehranske motnje 

zvečana raven  
laktat-
dehidrogenaze v 
krvi 

zmanjšan apetit, zmanjšana 
raven albumina v krvi, 
zvečana raven klorida v 
krvi, zmanjšana raven 
glukoze v krvi, zmanjšana 
raven laktat-dehidrogenaze 
v krvi, zvečana raven kalija 
v krvi, zvečana raven 
natrija v krvi, zvečana 
raven sečne kisline v krvi, 
zvečane skupne beljakovine 
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Organski sistem 
Neželeni učinek po pogostnosti* 

Pogost Občasen Redek Neznano

Psihiatrične motnje nespečnost  
nenormalno 
vedenje*, delirij* 

Bolezni živčevja hipestezija, parestezija 

Očesne bolezni zamegljen vid 

Srčne bolezni podaljšan interval Q-T 

Bolezni prebavil navzea, bruhanje 
bolečina v zgornjem delu 
trebuha, neprijeten občutek 
v trebuhu, gastritis 

Bolezni jeter, 
žolčnika in 
žolčevodov 

zvišana gama-
glutamiltransferaza 

motnja v 
delovanju jeter*, 
zvišana alanin-
aminotransferaza
*, zvišana 
aspartat-
aminotransferaza
*  

Bolezni kože in 
podkožja 

dermatitis, medikamentni 
izpuščaj, ekcem, urtikarija 

multiformn
i eritem 

eksfoliativni 
dermatitis*, 
Stevens-
Johnsonov 
sindrom* 

Bolezni mišično-
skeletnega sistema 
in vezivnega tkiva 

artralgija, zvišana raven 
kreatin-fosfokinaze v krvi 

Bolezni ledvic in 
sečil 

zvišana sečnina v krvi, 
prisotnost krvi v urinu, 
urobilin v urinu, zvišan 
kreatinin v krvi, zvišana 
ketonska telesa v krvi 

akutna poškodba 
ledvic*, okvara 
ledvic* 

Splošne težave in 
spremembe na 
mestu aplikacije 

neprijeten občutek v 
prsnem košu, utrujenost 

* Ti neželeni učinki, o katerih so poročali pri uporabi po izdaji dovoljenja za promet, so se pojavili pri
drugačnem odmerku in shemi odmerjanja, kot sta opisana v povzetku glavnih značilnosti zdravila.

Pediatrična populacija 
Pri pediatričnih preiskovancih (starih od 2 do 17 let) z nezapleteno influenco, ki so bili vključeni v 
klinično preskušanje, je bil varnostni profil peramivira podoben kot tisti, o katerem so poročali pri 
odraslih. Pogosti neželeni učinki, o katerih pri odraslih niso poročali, so bili izpuščaj na mestu 
injiciranja, zvišana telesna temperatura, hiperemija bobniča, psihomotorična hiperaktivnost in pruritus.  

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. 
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med tveganjem in koristjo 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. 
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4.9 Preveliko odmerjanje 
 
Ni izkušenj z akutnim prevelikim odmerjanjem peramivira pri ljudeh. Zdravljenje pri prevelikem 
odmerjanju zajema podporne ukrepe, vključno s spremljanjem vitalnih znakov in opazovanjem 
kliničnega stanja bolnika.  
 
Peramivir se izloča prek ledvic in se ga lahko odstranjuje s hemodializo. Za zdravljenje pri prevelikem 
odmerjanju tega zdravila ni specifičnega antidota. 
 
 
5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 
 
5.1 Farmakodinamične lastnosti 
 
Farmakoterapevtska skupina: zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij, zaviralci 
nevraminidaze, oznaka ATC: J05AH03 
 
Mehanizem delovanja 
 
Peramivir je zaviralec nevraminidaze virusov influence, encima, ki s celične membrane okuženih celic 
sprošča virusne delce in je pomemben tudi za vstop virusov v neokužene celice, kar povzroči nadaljnje 
širjenje kužnega virusa v telesu. 
 
Aktivnost in vitro  
 
In vitro je do zaviranja nevraminidaze prišlo pri zelo nizkih koncentracijah peramivira, pri vrednosti 
mediane inhibitorne koncentracije 50 % (IC50) proti sevom influence A in B od 0,13 nanomolov (nM) 
do 0,99 nM. 
 
Odpornost 
V kliničnem preskušanju, v katerem je bilo v izhodišču 245 preiskovancev okuženih z virusom 
influence A/H1N1, ki je vseboval mutacijo H275Y, so bile izhodiščne mediane vrednosti IC50 za 
peramivir, oseltamivir in zanamivir 51,0 nM, 487,6 nM oziroma 0,95 nM.  
 
V kliničnih preskušanjih je bila edina z odpornostjo povezana mutacija v genu za nevraminidazo, ki se 
je pojavila pri zdravljenju, H275Y. Pojavila se je v virusu, pridobljenem od več kot enega s 
peramivirom zdravljenega preiskovanca (pri 9 od 481[1,9 %], okuženih z virusom influence A/H1N1).  
 
Navzkrižna odpornost 
Substitucija H275Y je povezana z zmanjšano občutljivostjo na peramivir in oseltamivir. Pojavi se lahko 
tudi navzkrižna odpornost med peramivirom in oseltamivirom ali zanamivirom.  
 
Klinične študije 
 
Nezapletena influenca pri odraslih 
V randomiziranem, multicentričnem, dvojno slepem preskušanju, ki je bilo izvedeno na Japonskem, so 
ocenjevali enkratno intravensko dajanje 300 ali 600 mg peramivira, ki so ga v 30 minutah prejeli 
preiskovanci z nezapleteno influenco, stari od 20 do 64 let. Preiskovanci so bili primerni, če so imeli 
vročino nad 38 °C in pozitiven hitri antigenski test za virus influence, kar sta spremljala vsaj dva od 
naslednjih simptomov: kašelj, nosni simptomi, boleče grlo, mialgija, mrzlica/potenje, splošno slabo 
počutje, utrujenost ali glavobol.  
 
Proučevano zdravljenje se je začelo v 48 urah po pojavu simptomov. Od preiskovancev, ki so 
sodelovali v preskušanju, se je zahtevalo, da dvakrat na dan sami ocenijo svoje simptome influence 
kot „brez“, „blagi“, „zmerni“ ali „hudi“. Primarni cilj študije, ublažitev simptomov, je bila opredeljena 
kot število ur od uvedbe proučevanega zdravila do začetka 24-urnega obdobja, v katerem je bilo vseh 
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sedem simptomov influence (kašelj, boleče grlo, zamašen nos, glavobol, vročičnost, mialgija in 
utrujenost) odsotnih ali pa so bili vsaj 21,5 ure prisotni z jakostjo, ki ni presegala blage. 
 
Populacija z influenco z namenom zdravljenja (ITTI-intent to treat influenza population) je 
vključevala 296 oseb z influenco, potrjeno z verižno reakcijo s polimerazo (PCR). Od 
97 preiskovancev, vključenih v skupino z odmerkom 600 mg peramivira, jih je bilo 99 % okuženih z 
virusom influence A (71 % s podtipom H1 in 26 % s podtipom H3), 1 % pa z virusom influence B. Ob 
vključitvi je imelo sestavljeno oceno simptomov influence < 15 85 % od 296 preiskovancev. 
Povprečna telesna temperatura ob vključitvi je bila 38,6 °C (aksilarno). Ključni rezultati učinkovitosti 
so predstavljeni v preglednici 4. 
 
Preglednica 4: Ključni rezultati učinkovitosti iz študije 0722T0621 (populacija ITTI)  

Peramivir, 600 mg  
n = 97 

Placebo  
n = 100 

Čas do ublažitve simptomov 
mediana (v urah) 
(95-odstotni IZ) 

59,9 
(54,4, 68,1) 

81,8 
(68,0, 101,5) 

Čas do vrnitve normalne temperature  
mediana (v urah) 
(95-odstotni IZ) 

30,2 
(25,9, 31,9) 

42,4 
(32,9, 46,5) 

IZ = interval zaupanja  
 
Nezapletena influenca pri pediatričnih preiskovancih, starih od 2 do 17 let 
Varnost peramivira so ocenjevali v randomizirani, aktivno nadzorovani študiji s 110 preiskovanci z 
nezapleteno influenco, ki so prejeli odprto zdravljenje z enkratnim odmerkom peramivira (600 mg za 
preiskovance, stare od 13 do 17 let, ter 12 mg/kg do največjega odmerka 600 mg za preiskovance, 
stare od 2 do 12 let) ali peroralni oseltamivir dvakrat na dan pet dni. Populacija ITTI je vključevala 
84 preiskovancev z influenco, potrjeno s PCR. Od 93 preiskovancev, vključenih v skupino z 
odmerkom peramivira, jih je bilo 43 % okuženih z virusom influence A (54 % s podtipom H1 in 46 % 
s podtipom H3), 27 % pa z virusom influence B. Preiskovanci so bili randomizirani na peramivir ali 
oseltamivir v razmerju 4 : 1. Zdravljenje so prejeli oziroma začeli v 48 urah po pojavu simptomov 
influence. Učinkovitost (čas do prenehanja vročine, čas do prenehanja simptomov influence, izločanje 
virusa, občutljivost virusa) je bil sekundarni cilj študije. 
 
Pri preiskovancih, ki so prejeli peramivir, je bila mediana časa do ublažitve združenih simptomov 
influence 79 ur, mediana časa do vrnitve normalne telesne temperature (manj kot 37 °C) pa približno 
40 ur. 
 
Starejši bolniki 
Klinična preskušanja, pri katerih so bolnikom z nezapleteno influenco dali enkratni intravenski 
odmerek peramivira, je vključeval le malo preiskovancev, starih 65 let ali več (n = 10). 
 
Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom 
Alpivab za eno ali več podskupin pediatrične populacije pri zdravljenju influence (za podatke o 
uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2). 
 
5.2 Farmakokinetične lastnosti 
 
Absorpcija 
 
Farmakokinetični parametri po intravenskem dajanju peramivira (0,17- do 2-kratnik priporočenega 
odmerka) so pokazali linearno razmerje med odmerkom in parametri izpostavljenosti (največja 
serumska koncentracija [Cmaks] in površina pod krivuljo [AUC]). Po intravenskem dajanju peramivira 
v enkratnem odmerku 600 mg v 30 minutah je bil ob koncu infuzije dosežen Cmaks.  
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Porazdelitev 

In vitro je na humane plazemske beljakovine vezanega manj kot 30 odstotkov peramivira.  
Glede na populacijsko farmakokinetično analizo je bil centralni porazdelitveni volumen 12,56 l. 

Biotransformacija 

Peramivir se pri človeku ne presnavlja v večji meri. 

Izločanje 

Razpolovni čas izločanja peramivira po intravenskem dajanju zdravim preiskovancem v enkratnem 
odmerku 600 mg je približno 20 ur. Glavna pot izločanja peramivira je skozi ledvice. Ledvični očistek 
nespremenjenega peramivira predstavlja približno 90 % vsega očistka. 

Posebne skupine bolnikov 

Rasa 
V simulacijah enega samega odmerka 600 mg je bil predvideni AUC pri Azijcih (AUC0–24 
88.800 ng•h/ml) nekoliko višji od AUC pri Neazijcih (AUC0–24 77.200 ng•h/ml).   

Spol 
Farmakokinetika peramivira po intramuskularni (i.m.) injekciji 600 mg je bila pri moških in ženskah 
podobna, z AUC0-∞ 76.600 ng•h/ml oziroma 101.000 ng•h/ml ter Cmaks 27.760 ng/ml oziroma 
34.710 ng/ml. 

Pediatrična populacija 
Farmakokinetika peramivira je bila proučevana v študiji s pediatričnimi preiskovanci z nezapleteno 
influenco, starimi od 2 do 17 let. Farmakokinetično vzorčenje v tej študiji je bilo omejeno na približno 
tri ure po dajanju peramivira. Farmakokinetika peramivira je bila podobna pri preiskovancih, starih od 
2 do 17 let (ki so prejeli 12 mg/kg ali 600 mg, odvisno od starosti in telesne mase), in pri zdravih 
odraslih (ki so prejeli 600 mg) (preglednica 5).  

Preglednica 5: Farmakokinetični parametri pri pediatričnih preiskovancih 

Starostna skupina N Cmaks (ng/ml) AUCzadnji (ng•h/ml) 

2 leti–< 7 let 

Srednja vrednost 
(SD) 28 53.600 (26 200) 74.000 (30 000) 

Geometrijska 
sredina 

47.400 68.100

% CV 48,9 40,6

7 let–< 13 let 

Srednja vrednost 
(SD) 39 66.800 (35 400) 87.000 (40.800) 

Geometrijska 
sredina 

61.200 81.000

% CV 53,0 46,8

13 let–< 18 let 

Srednja vrednost 
(SD) 20 54.300 (17.900) 72.400 (20.000) 

Geometrijska 
sredina 

51.500 69.500

% CV 33,0 27,6 

2 leti–< 18 let 

Srednja vrednost 
(SD) 87 59.700 (29.700) 79.500 (34.000) 

Geometrijska 
sredina 

54.200 74.000
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% CV 49,8 42,7 

SD = standardni odklon; CV = koeficient variacije 

Starejše osebe 
Farmakokinetika peramivira je bila proučevana pri 20 starejših osebah (> 65 let starosti) po enkratnem 
intravenskem dajanju peramivira v odmerku 4 mg/kg. Vključeni starejši preiskovanci so bili stari od 
65 do 79 let, s povprečno starostjo 70,1 leta, in očistkom kreatinina (Cockcroft-Gaultova enačba) 
CrClcg od 82,2 ml/min do 197,9 ml/min. Pri starejših preiskovancih je bila farmakokinetika podobna 
kot pri preiskovancih, ki niso sodili med starostnike. Povprečna najvišja plazemska koncentracija 
peramivira po dajanju enkratnega odmerka je bila pri starejših preiskovancih za približno 10 % viška 
kot pri mlajših odraslih (22.647 v primerjavi z 20.490 ng/ml). Izpostavljenost (AUC0-12) peramiviru po 
enkratnem odmerku je bila pri starejših preiskovancih za približno 33 % višja kot pri mlajših odraslih 
(61.334 v primerjavi z 46.200 ng•hr/mL). 

Okvara ledvic 
V študijih s preiskovanci z različnimi stopnjami okvare ledvic in preiskovanci z normalnim 
delovanjem ledvic je bil dan enkraten intravenski odmerek 2 mg/kg peramivira. Očistek kreatinina je 
bil izračunan na podlagi meritev serumskega kreatinina (Cockcroft-Gaultova enačba). Povprečni 
AUC0- je bil pri osebah z očistkom kreatinina 50-79, 30-49 oziroma 10-29 ml/min večji za 28 %, 
302 % oziroma 412 %. Hemodializa, začeta po dveh urah po odmerjanju, je sistemsko izpostavljenost 
peramiviru zmanjšala za 73 do 81 %. 

Okvara jeter 
Farmakokinetika peramivira pri osebah z okvaro jeter ni bila proučevana. Glede na pot izločanja 
peramivira ni pri bolnikih z okvaro jeter pričakovati nobene klinično pomembne spremembe 
farmakokinetike peramivira. 

5.3 Predklinični podatki o varnosti 

V študijah embrio-fetalnega razvoja na podganah in kuncih peramivir ni bil teratogen in v odmerkih 
do 600 mg/kg/dan, pri katerih je bila izpostavljenost približno osemkrat večja kot pri človeku pri 
klinično priporočenem odmerku, ni vplival na parjenje ali plodnost podgan. Vendar pa se je v študiji 
embrio-fetalnega razvoja na podganah, v kateri so samice od 6. do 17. dne gestacije prejemale 
neprekinjeno infuzijo peramivira v odmerkih 50, 400 ali 1.000 mg/kg/dan, pokazalo od odmerka 
odvisno povečanje incidence zmanjšanja ledvičnih papil in dilatacije sečevodov. Teratološki pomen 
teh ugotovitev ni jasen. 

Študije kancerogenosti intravensko injiciranega peramivira niso bile opravljene.  

Peramivir v bateriji analiz in vitro in in vivo poskusov ni bil mutagen ali klastogen. 

Pri kuncih je bila pri odmerkih ≥ 200 mg/kg ugotovljena akutna ledvična nekroza z jasno 
koncentracijo brez opaženih neželenih učinkov (NOAEL), z več študijami določeno na 
100 mg/kg/dan.  

Opravljene so bile dvotedenske študije peroralne toksičnosti na mladih podganah in kuncih ter 
štiritedenska študija intravenske toksičnosti na mladih podganah. V splošnem je bila pri kuncih 
opažena nefrotoksičnost, opažena ni bila nobena nepričakovana toksičnost, pri mladih živalih pa ni 
bila ugotovljena druga toksičnost za ciljne organe. 

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi 

natrijev klorid 
voda za injekcije 
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natrijev hidroksid (za prilagoditev pH) 
klorovodikova kislina (za prilagoditev pH) 
 
6.2 Inkompatibilnosti 
 
Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili, razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.6. 
 
6.3 Rok uporabnosti 
 
Neodprta viala 
 
5 let 
 
Po redčenju 
 
Kemična in fizikalna stabilnost med uporabo je bila dokazana za 72 ur pri 5 ºC in 25 ºC. 
Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo po redčenju uporabiti takoj. Če pripravljene raztopine ne 
uporabite takoj, je za čas shranjevanja pripravljene raztopine in za pogoje pred uporabo odgovoren 
uporabnik; čas ne sme biti daljši od 24 ur pri temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, razen če je bilo redčenje 
opravljeno v nadzorovanih in preverjenih aseptičnih pogojih. 
 
6.4 Posebna navodila za shranjevanje 
 
Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte. 
Za pogoje shranjevanja po redčenju zdravila glejte poglavje 6.3. 
 
6.5 Vrsta ovojnine in vsebina 
 
Viala iz prozornega stekla (tipa I), zaprta s klorobutilnim gumijastim zamaškom in aluminijasto 
zapiralno obrobo z zaporko.  
 
Velikost pakiranja: 3 viale za enkratno uporabo. 
 
6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom 
 
Pri pripravi zdravila Alpivab je treba uporabljati aseptično tehniko, da se prepreči nenamerna 
mikrobna kontaminacija.  
 
Razredčeno raztopino peramivira je treba pripraviti po naslednjih korakih: 
 Preverite zamašek vsake viale. Ne uporabljajte, če je odprtina zamaška poškodovana ali manjka. 
 Koncentrat peramivira 10 mg/ml vizualno preglejte. Biti mora brezbarven in brez delcev.  
 Če bo bolnik prejel 600 mg peramivira, je potreben volumen koncentrata peramivira 60 ml 

(3 viale, vsaka z 20 ml). Za odmerek 300 mg peramivira je potrebnih 30 ml (1½ viale) 
koncentrata peramivira, za odmerek 200 mg pa le 20 ml (1 viala). Za ustrezno prilagojen odmerek 
pri otrocih s telesno maso manj kot 50 kg je lahko potreben le del vsebine ene viale. 

 V vsebnik za infundiranje dodajte izmerjeni volumen koncentrata peramivira. 
 Potrebni odmerek koncentrata peramivira razredčite v raztopini natrijevega klorida 9 mg/ml 

(0,9 %) ali 4,5 mg/ml (0,45 %) za infundiranje, 5-odstotni dekstrozi ali Ringerjevem laktatu do 
prostornine 100 ml. 

 Razredčeno raztopino dajajte z intravensko infuzijo 15 do 30 minut. 
 Ko je razredčena raztopina peramivira pripravljena, jo dajte takoj; sicer jo za največ 24 ur shranite 

v hladilniku (pri 2 °C do 8 °C). Če ste razredčeno raztopino peramivira shranili v hladilniku, 
počakajte, da se segreje na sobno temperaturo, nato pa jo takoj uporabite. 

 Vso neuporabljeno razredčeno raztopino peramivira po 24 urah zavrzite. 
 
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
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7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

BioCryst Ireland Limited 
Atlantic Avenue 
Westpark Business Campus 
Shannon 
V14 YX01 
Irska 
Tel.: +353 1223 3541 
E-naslov: safety@biocryst.com

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

EU/1/18/1269/001 

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

13/04/2018 

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 
http://www.ema.europa.eu. 
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PRILOGA II 

A. IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), 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), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE
SERIJ

Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev), odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij 

Seqirus Vaccines Ltd 
Gaskill Road 
Speke 
Liverpool 
L24 9GR 
VELIKA BRITANIJA 

B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 

C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so 
določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7) 
Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem 
portalu o zdravilih. 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila 
za to zdravilo predložiti v 6 mesecih po pridobitvi dovoljenja za promet.  

D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
ZDRAVILA

 Načrt za obvladovanje tveganj (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 

Zdra
vilo

 ni
ma v

eč
 do

vo
lje

nja
 za

 pr
om

et



16 

A. OZNAČEVANJE
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI  
 
ŠKATLA 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
Alpivab 200 mg koncentrat za raztopino za infundiranje 
peramivir 
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
1 mililiter koncentrata vsebuje 10 mg peramivira (brezvodne baze). 
Ena viala z 20 ml vsebuje 200 mg peramivira. 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
natrijev klorid  
voda za injekcije 
natrijev hidroksid (za prilagoditev pH) 
klorovodikova kislina (za prilagoditev pH) 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
koncentrat za raztopino za infundiranje 
3 viale 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
Intravenska uporaba po redčenju. 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte. 
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10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

-- 

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

BioCryst Ireland Limited 
Atlantic Avenue 
Westpark Business Campus 
Shannon 
V14 YX01 
Irska 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/18/1269/001  

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

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: 
SN:  
NN: 
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PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI 
OZNAKA NA VIALI 
 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
Alpivab 200 mg koncentrat za raztopino za infundiranje 
peramivir 
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
1 mililiter koncentrata vsebuje 10 mg peramivira (brezvodne baze). 
Ena viala z 20 ml vsebuje 200 mg peramivira. 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
natrijev klorid  
voda za injekcije 
natrijev hidroksid (za prilagoditev pH) 
klorovodikova kislina (za prilagoditev pH) 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
koncentrat za raztopino za infundiranje 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
Intravenska uporaba po redčenju 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte. 
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10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
 
-- 
 
 
11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
BioCryst Ireland Limited 
Atlantic Avenue 
Westpark Business Campus 
Shannon 
V14 YX01 
Irska 
 
 
12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET  
 
EU/1/18/1269/001  
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
-- 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
-- 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna. 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
 
 
18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
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B. NAVODILO ZA UPORABO
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Navodilo za uporabo 
 

Alpivab 200 mg koncentrat za raztopino za infundiranje 
peramivir 

 

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 
o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem 
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih 
učinkih. 
 
Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 
podatke! 
 Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.  
 Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
 Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte 

se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte 
poglavje 4. 

 
Kaj vsebuje navodilo 
 
1. Kaj je zdravilo Alpivab in za kaj ga uporabljamo  
2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Alpivab  
3. Kako se daje zdravilo Alpivab 
4. Možni neželeni učinki  
5. Shranjevanje zdravila Alpivab  
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
 
1. Kaj je zdravilo Alpivab in za kaj ga uporabljamo 
 
Zdravilo Alpivab vsebuje učinkovino peramivir, ki spada v skupino zdravil, imenovanih zaviralci 
nevraminidaze. Ta zdravila preprečujejo širjenje virusa gripe v telesu.  
 
Zdravilo Alpivab se uporablja za zdravljenje odraslih in otrok, starejših od dveh let, z gripo, ki ni tako 
huda, da bi bilo potrebno bolnišnično zdravljenje.  
 
 
2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Alpivab  
 
Zdravila Alpivab ne smete prejeti, 
 
 če ste alergični na peramivir ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6). 
 
Opozorila in previdnostni ukrepi 
 
Če imate okvaro delovanja ledvic, se pred prejemom zdravila Alpivab posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. Zdravnik bo odmerek pri vas mogoče moral prilagoditi. 
 
Nemudoma obvestite svojega zdravnika, če se pri vas po dajanju zdravila Alpivab pojavi resna kožna 
ali alergijska reakcija. Simptomi lahko vključujejo otekanje kože ali žrela, težave z dihanjem, 
mehurjast izpuščaj ali luščenje kože. Glejte poglavje 4. 
 
Nemudoma obvestite svojega zdravnika, če se pri vas po dajanju zdravila Alpivab pojavi nenormalno 
vedenje. Simptomi lahko vključujejo zmedenost, težave z mišljenjem ali halucinacije. Glejte 
poglavje 4. 
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Otroci in mladostniki 
 
Zdravilo Alpivab se ne priporoča za zdravljenje otrok ali mladostnikov, mlajših od 2 let. 
 
Druga zdravila in zdravilo Alpivab 
 
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 
jemati katero koli drugo zdravilo. 
 
Živega oslabljenega cepiva proti gripi ne smete prejeti 48 ur po zdravljenju z zdravilom Alpivab, ker 
lahko zdravilo Alpivab prepreči zadostno učinkovitost teh cepiv. 
 
Nosečnost in dojenje 
 
Povejte zdravniku, če ste noseči ali dojite. Zdravnik vam bo svetoval, ali lahko v nosečnosti prejmete 
zdravilo Alpivab oziroma ali morate po prejemu zdravila Alpivab za kratek čas prenehati dojiti. 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
 
Zdravilo Alpivab nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. 
 
Zdravilo Alpivab vsebuje natrij 
 
To zdravilo vsebuje 212,4 mg natrija (glavna sestavina kuhinjske soli) v vsakem odmerku, ki sestoji iz 
treh vial. To je enako 10,6 % priporočenega največjega dnevnega vnosa natrija s hrano za odrasle 
osebe. 
 
 
3. Kako se daje zdravilo Alpivab 
 
Zdravilo Alpivab dajejo zdravstveni delavci v enkratnem odmerku v največ dveh dneh po pojavu 
simptomov gripe. Najprej se razredči, nato pa se od 15 do 30 minut z infundiranjem (kapalno infuzijo) 
daje v veno.   
 
 Odrasli in mladostniki (13 let ali več) prejmejo 600 mg (3 viale zdravila Alpivab). 
 Otroci, starejši od dveh let in težji od 50 kg ali več, prejmejo 600 mg (3 viale zdravila Alpivab). 
 Otroci, starejši od dveh let in lažji od 50 kg, prejmejo 12 mg na kilogram telesne mase. 
 Bolniki z okvaro delovanja ledvic morda potrebujejo manjši odmerek. 
 
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
 
 
4. Možni neželeni učinki 
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 
 
Če opazite katerega od naslednjih neželenih učinkov, se čim prej posvetujte z zdravnikom: 

Redki, pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov 
 hud kožni izpuščaj z mehurji in vročino ali brez njih 
 
Neznana pogostnost, pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov  
 zelo hude kožne reakcije, vključno s Stevens-Johnsonovim sindromom in eksfoliativnim 

dermatitisom  
Te kožne reakcije so življenjsko nevarni izpuščaji z vročino in mehurji ter lahko prizadenejo 
sluznico ust in spolovila. 
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 hude alergijske reakcije, vključno s hudo alergijsko šokovno reakcijo s simptomi, kot so srbeč 
izpuščaj, otekanje žrela in jezika, oteženo dihanje, omotica in bruhanje 

 
Neželeni učinki se lahko pojavijo z naslednjo pogostnostjo: 

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov 
 nizko število vrste belih krvnih celic, imenovane nevtrofilci 
 zvišana raven laktat-dehidrogenaze pri preiskavah krvi 
 navzea (siljenje na bruhanje), bruhanje 

 
Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov 
 zmanjšan tek 
 znižana raven albumina, glukoze ali laktat-dehidrogenaze pri preiskavah krvi 
 zvišana raven klorida, kalija, natrija, sečne kisline, celotnih beljakovin, gama-

glutamiltransferaze, kreatin-fosfokinaze, sečnine ali kreatinina pri preiskavah krvi 
 nespečnost 
 zmanjšana občutljivost za dotik ali bolečino 
 neobičajni občutki, kot so zbadanje, mravljinčenje in srbenje 
 zamegljen vid 
 podaljšan čas dejavnosti srčnih prekatov, izmerjen z EKG 
 bolečina v zgornjem delu trebuha, neprijeten občutek v trebuhu 
 vnetje sluznice želodca 
 vnetje kože, ekcem, izpuščaj, koprivnica 
 bolečina v sklepih 
 urobilin v urinu 
 zvišana raven ketonskih teles v urinu 
 neprijeten občutek v prsnem košu, utrujenost 

 
Neznana pogostnost: pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov 
 nenormalno vedenje, delirij 
 motnja delovanja jeter 
 zvišana raven alanin-aminotransferaze ali aspartat-aminotransferaze pri preiskavah krvi 
 akutna poškodba ledvic, okvara delovanja ledvic 
 
Otroci in mladostniki, starejši od dveh let 
Neželeni učinki so bili podobni kot pri odraslih, vendar so vključevali tudi naslednje: 
Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov 
 izpuščaj na mestu injiciranja 
 vročina 
 pordel bobnič 
 nemir 
 srbenje 

 
Poročanje o neželenih učinkih 
 
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
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 zdravila Alpivab 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
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Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in 
škatli poleg oznake „EXP“. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca. 
 
Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte. 
 
Raztopino zdravila Alpivab uporabite takoj po redčenju; sicer jo za največ 24 ur shranite v hladilniku 
(pri 2 °C do 8 °C).  
 
 
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
Kaj vsebuje zdravilo Alpivab 
 
 Učinkovina je peramivir. 

Ena viala z 20 ml vsebuje 200 mg peramivira. 1 ml koncentrata za raztopino za infundiranje 
vsebuje 10 mg peramivira (brezvodnega). 

 Druge sestavine so natrijev klorid, voda za injekcije, klorovodikova kislina (za prilagoditev pH), 
natrijev hidroksid (za prilagoditev pH). 

 
Izgled zdravila Alpivab in vsebina pakiranja 
 
Zdravilo Alpivab je bister, brezbarven, sterilen koncentrat za raztopino za infundiranje. Dobavljeno je 
v prozorni stekleni viali z gumijastim zamaškom in aluminijasto zapiralno obrobo z zaporko.  
 
Ena škatla vsebuje 3 viale. 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom  
BioCryst Ireland Limited 
Atlantic Avenue 
Westpark Business Campus 
Shannon 
V14 YX01 
Irska 
Tel.: +353 1223 3541 
E-naslov: safety@biocryst.com 
 
Izdelovalec 
Seqirus Vaccines Limited 
Gaskill Road, Speke 
Liverpool 
L24 9GR 
Velika Britanija 
 
Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne <{MM/LLLL}>. 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila: 
http://www.ema.europa.eu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju: 
 
Pri pripravi zdravila Alpivab uporabljajte aseptično tehniko, da preprečite mikrobno kontaminacijo. V 
raztopini ni konzervansa ali protibakterijskega sredstva. Zdravila Alpivab ne mešajte in ne infundirajte 
v veno skupaj z drugimi zdravili. 
 
Razredčeno raztopino zdravila Alpivab pripravite po naslednjih korakih: 
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1. Preverite zamašek vsake viale. Ne uporabljajte, če je odprtina zamaška poškodovana ali manjka. 
2. Koncentrat zdravila Alpivab preglejte. Biti mora brezbarven in brez delcev.  
3. Če bo bolnik prejel 600 mg peramivira, je potreben volumen koncentrata zdravila Alpivab 60 ml 

(3 viale, vsaka z 20 ml). Za odmerek 300 mg peramivira je potrebnih 30 ml (1½ viale) koncentrata 
zdravila Alpivab, za odmerek 200 mg pa le 20 ml (1 viala). Za ustrezno prilagojen odmerek pri 
otrocih s telesno maso manj kot 50 kg je lahko potreben le del vsebine ene viale. 

4. V vsebnik za infundiranje dodajte izmerjeni volumen koncentrata zdravila Alpivab. 
5. Potrebni odmerek koncentrata zdravila Alpivab razredčite v raztopini natrijevega klorida 9 mg/ml 

(0,9 %) ali 4,5 mg/ml (0,45 %) za infundiranje, 5-odstotni dekstrozi ali Ringerjevem laktatu do 
prostornine 100 ml. 

6. Razredčeno raztopino dajajte z intravensko infuzijo 15 do 30 minut. 
7. Ko je razredčena raztopina zdravila Alpivab pripravljena, jo dajte takoj; sicer jo za največ 24 ur 

shranite v hladilniku (pri 2 °C do 8 °C). Če ste razredčeno raztopino zdravila Alpivab shranili v 
hladilniku, počakajte, da se segreje na sobno temperaturo, nato pa jo takoj uporabite. 

8. Vso neuporabljeno razredčeno raztopino zdravila Alpivab po 24 urah zavrzite. 
 
Ni posebnih zahtev za odstranjevanje. 
 
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
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