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Alpivab (peramivir) 
Sammanfattning av Alpivab och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Alpivab och vad används det för? 

Alpivab är ett antiviralt läkemedel som innehåller den aktiva substansen peramivir. Det används för att 
behandla okomplicerad influensa hos vuxna och barn över 2 år. Okomplicerad innebär att influensan 
har typiska kännetecken (t.ex. feber, värk, hosta, halsont och rinnande näsa) och inte förvärras av 
andra tillstånd. 

Hur används Alpivab? 

Alpivab finns som infusionsvätska, lösning, som ska spädas och ges som en infusion (dropp) i en ven. 
Läkemedlet är receptbelagt. Alpivab ges som en infusion under 15 till 30 minuter. Dosen beror på ålder 
och kroppsvikt och ska sänkas hos vuxna och ungdomar över 13 års ålder med nedsatt njurfunktion. 
Den ges bara en gång, inom 48 timmar efter symtomens början. 

För att få mer information om hur du använder Alpivab, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Alpivab? 

Den aktiva substansen i Alpivab, peramivir, hindrar influensaviruset från att sprida sig ytterligare 
genom att blockera aktiviteten hos enzymer (proteiner) på virusets yta som kallas neuraminidaser. 
Peramivir verkar på neuraminidaser i både influensa A-virus (den vanligaste formen) och influensa B-
virus. 

Vilka fördelar med Alpivab har visats i studierna? 

Alpivab visade sig minska den tid symtomen varade hos patienter med influensa. 

Alpivab jämfördes med placebo (en overksam behandling) i en huvudstudie på 296 vuxna med 
influensa (främst influensa A) som behandlades inom 48 timmar efter att symtomen uppstod. Det 
främsta måttet på effekt var den tid det tog tills symtomen (hosta, halsont, huvudvärk, täppt näsa, 
feber eller frossbrytningar, värk eller smärta i muskler eller leder samt trötthet) förbättrades. 
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Symtomen varade i omkring två och en halv dagar (59 timmar) innan de blev bättre hos patienter som 
tog Alpivab jämfört med strax under tre och en halv dagar (82 timmar) hos patienter som tog placebo. 

Vilka är riskerna med Alpivab? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Alpivab (kan uppträda hos omkring 3 av 100 personer) är 
minskat antal neutrofiler (en typ av vita blodkroppar) och illamående. Allvarliga biverkningar med 
Alpivab är anafylaxi (en allvarlig allergisk reaktion) och hudreaktioner, inräknat erythema multiforme 
(en allergisk hudreaktion) och Stevens-Johnsons syndrom, (livshotande reaktion med influensaliknande 
symtom och smärtsamma utslag som drabbar huden, munnen, ögonen och könsorganen). 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Alpivab finns i bipacksedeln. 

Varför är Alpivab godkänt i EU? 

Alpivab minskar den tid som influensasymtomen varar med i genomsnitt en dag. Även om denna 
skillnad inte är stor kan vissa patienter ha nytta av den. Det finns en risk för allvarliga allergiska 
reaktioner som verkar vara sällsynta, även om det inte är känt exakt hur ofta reaktionerna uppstår. 
Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Alpivab är större än riskerna och att 
Alpivab skulle godkännas för försäljning i EU. 

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Alpivab? 

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska vidta 
för säker och effektiv användning av Alpivab har tagits med i produktresumén och bipacksedeln. 

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt. 
Biverkningar som har rapporterats för Alpivab utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att 
skydda patienter vidtas. 

Mer information om Alpivab 

Mer information om Alpivab finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. 
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