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Deferiprone Lipomed (deferipron) 
En oversigt over Deferiprone Lipomed, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Deferiprone Lipomed, og hvad anvendes det til? 

Deferiprone Lipomed er et "jernchelaterende" stof (et stof, der binder sig til jern), der anvendes til 
behandling af jernophobning (overskud af jern i kroppen) hos patienter med talassæmi major. Det er 
en arvelig sygdom, hvor patienterne ikke er i stand til at danne tilstrækkeligt hæmoglobin, som er et 
protein i de røde blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen. 

Deferiprone Lipomed anvendes: 

• alene, når en jernchelaterende standardbehandling ikke kan anvendes, eller ikke er tilstrækkelig 

• sammen med et andet jernchelaterende middel, når behandling med ét jernchelaterende stof alene 
ikke virker, eller når forebyggelse eller behandling af livstruende forhold kræver hurtig eller 
intensiv justering af jernniveauet. 

Deferiprone Lipomed indeholder det aktive stof deferiprone og er et "generisk lægemiddel". Det 
betyder, at Deferiprone Lipomed indeholder det samme aktive stof og virker på samme måde som et 
"referencelægemiddel", der allerede er godkendt i EU, og som hedder Ferriprox. Der kan indhentes 
yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her. 

Hvordan anvendes Deferiprone Lipomed? 

Deferiprone Lipomed udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes og opretholdes af 
en læge med erfaring i behandling af patienter med talassæmi. 

Deferiprone Lipomed fås som 500 mg-tabletter, der tages gennem munden. Den sædvanlige dosis af 
Deferiprone Lipomed er 75 mg pr. kg kropsvægt dagligt fordelt på tre separate doser. Doser på over 
100 mg/kg pr. dag frarådes på grund af den mulige øgede risiko for bivirkninger. Lægen kan justere 
dosen af Deferiprone Lipomed afhængigt af patientens respons, som bør måles hver anden eller tredje 
måned ved hjælp af blodprøver. Lægen kan afbryde behandlingen, hvis jernniveauet i kroppen bliver 
for lavt. 

For mere information om brug af Deferiprone Lipomed, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller 
apotekspersonalet. 

http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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Hvordan virker Deferiprone Lipomed? 

Patienter med talassæmi major har behov for hyppige blodtransfusioner. Når patienter får gentagne 
blodtransfusioner, tilfører de transfunderede røde blodlegemer jern til kroppen. Kroppen har imidlertid 
ikke en naturlig måde, hvorpå den kan fjerne overskydende jern, så jernet ophobes. Med tiden kan 
ophobningen af jern beskadige vitale organer som f.eks. hjerte eller lever. Det aktive stof i Deferiprone 
Lipomed, deferipron, er et jernchelaterende stof. Det binder til jernet i kroppen og danner en 
forbindelse, som kan udskilles af kroppen, hovedsageligt i urinen og i mindre grad i afføringen. Dette 
medvirker til at afhjælpe jernophobningen og forebygge skader på grund af ophobning af jern. 

Hvordan blev Deferiprone Lipomed undersøgt? 

Der er allerede gennemført studier af det aktive stofs fordele og risici ved godkendt brug med 
referencelægemidlet, Ferriprox, og de behøver ikke at blive gentaget for Deferiprone Lipomed. 

Som for alle lægemidler har virksomheden fremlagt studier af kvaliteten af Deferiprone Lipomed. 
Virksomheden har også gennemført et studie, der viser, at lægemidlet er "bioækvivalent" med 
referencelægemidlet. To lægemidler er bioækvivalente, når de giver de samme niveauer af det aktive 
stof i kroppen, og de forventes derfor at have samme effekt. 

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Deferiprone Lipomed? 

Da Deferiprone Lipomed er et generisk lægemiddel og er bioækvivalent med referencelægemidlet, 
anses dets fordele og risici for at være de samme som for referencelægemidlet. 

Hvorfor blev Deferiprone Lipomed godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav er påvist, 
at Deferiprone Lipomed er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Ferriprox. Det var 
derfor agenturets opfattelse, at fordelene ved Deferiprone Lipomed opvejer de identificerede risici som 
for Ferriprox, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Deferiprone Lipomed? 

Den virksomhed, der markedsfører Deferiprone Lipomed, skal sørge for, at patienter, der anvender 
lægemidlet, eller deres omsorgspersoner får udleveret et påmindelseskort med oplysninger om, 
hvordan de skal tage lægemidlet sikkert. 

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som 
patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Deferiprone 
Lipomed. 

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Deferiprone Lipomed løbende overvåget. 
Bivirkninger rapporteret for Deferiprone Lipomed vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige 
forholdsregler for at beskytte patienterne. 

Andre oplysninger om Deferiprone Lipomed 

Yderligere information om Deferiprone Lipomed findes på agenturets websted 
under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
Information om referencelægemidlet findes også på agenturets websted. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004710/human_med_002299.jsp
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