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Veyvondi (vonicog alfa) 
O prezentare generală a Veyvondi și de ce este autorizat acest medicament 
în UE 

Ce este Veyvondi și pentru ce se utilizează? 

Veyvondi este un medicament utilizat pentru a ține sub control sângerările la pacienții cu boala von 
Willebrand (o tulburare hemoragică ereditară) care nu pot fi tratați cu un alt medicament numit 
desmopresină sau atunci când desmopresina nu are efect. 

Se utilizează „la nevoie” pentru tratarea episoadelor hemoragice, dar și pentru prevenirea și tratarea 
sângerărilor din timpul intervențiilor chirurgicale. 

Veyvondi conține substanța activă vonicog alfa. 

Cum se utilizează Veyvondi? 

Veyvondi se poate obține numai pe bază de prescripție medicală, iar tratamentul trebuie supravegheat 
de un medic cu experiență în tratarea pacienților cu tulburări hemoragice. 

Veyvondi este disponibil sub forma unei pulberi și a unui solvent care se amestecă pentru a se obține o 
soluție injectabilă intravenos. Doza și frecvența tratamentului depind de tipul și de gravitatea 
episodului hemoragic sau de amploarea intervenției chirurgicale, precum și de starea și greutatea 
corporală ale pacientului. 

Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea Veyvondi, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Cum acționează Veyvondi? 

Pacienții cu boala von Willebrand prezintă deficit de factor von Willebrand, o proteină necesară pentru 
coagularea normală a sângelui, motiv pentru care sângerează cu ușurință. Substanța activă din 
Veyvondi, vonicog alfa, acționează în organism în același mod ca factorul von Willebrand natural. 
Aceasta suplinește proteina lipsă, ajutând astfel la coagularea sângelui și asigurând ținerea temporară 
sub control a tulburării hemoragice. 
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Ce beneficii a prezentat Veyvondi pe parcursul studiilor? 

Beneficiile Veyvondi în ținerea sub control a sângerărilor au fost demonstrate în două studii principale 
care au cuprins 52 de pacienți cu boala von Willebrand. 

Primul studiu a cuprins 37 de pacienți cărora li s-a administrat Veyvondi pentru tratarea episoadelor 
hemoragice. Principala măsură a eficacității s-a bazat pe o evaluare referitoare la cât de bine a 
funcționat tratamentul. Tratamentul cu Veyvondi a avut succes la 95 % din pacienți (20 din 22). În 
total s-au înregistrat 193 de episoade hemoragice, iar Veyvondi a fost apreciat ca tratament „excelent” 
sau „bun” în aproximativ 98 % din sângerări. 

Cel de-al doilea studiu a cuprins 15 pacienți cărora li s-a administrat Veyvondi pentru prevenirea 
sângerărilor în timpul intervențiilor chirurgicale, inclusiv în intervenții majore precum înlocuirea de 
genunchi. În toate cele 15 intervenții chirurgicale majore și minore care au fost efectuate în timpul 
studiului, Veyvondi a fost apreciat ca fiind excelent sau bun în prevenirea episoadelor hemoragice. 

Care sunt riscurile asociate cu Veyvondi? 

În timpul tratamentului cu Veyvondi pot apărea următoarele reacții adverse: reacții de 
hipersensibilitate (alergice), evenimente tromboembolice (probleme cauzate de formarea de cheaguri 
de sânge în vasele sanguine), dezvoltarea de inhibitori (anticorpi) împotriva factorului von Willebrand, 
ceea ce oprește acțiunea medicamentului și duce la pierderea controlului asupra sângerării. Cele mai 
frecvente reacții adverse asociate cu Veyvondi (care pot afecta cel mult 1 pacient din 10) sunt 
amețeală, vertij (senzație de învârtire), disgeuzie (alterarea simțului gustativ), tremor, bătăi rapide ale 
inimii, tromboză venoasă profundă (cheag de sânge într-o venă profundă, de obicei la nivelul 
piciorului), hipertensiune (tensiune arterială mare), bufeuri, vărsături, greață, prurit (mâncărime), 
disconfort în zona pieptului, senzații de amorțeală, de furnicături, de înțepături la locul perfuziei, 
precum și valori anormale pe electrocardiogramă (ECG). 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse asociate cu Veyvondi, citiți prospectul. 

Veyvondi este contraindicat la pacienții care au avut reacții alergice la proteinele de șoarece sau de 
hamster. 

De ce a fost autorizat Veyvondi în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Veyvondi sunt mai mari decât riscurile 
asociate și acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. Veyvondi s-a dovedit eficace în 
tratarea episoadelor hemoragice la pacienții cu boala von Willebrand. De asemenea, Veyvondi a fost 
eficace în prevenirea și tratarea sângerărilor asociate cu intervențiile chirurgicale. EMA a decis totuși 
că, la fel ca în cazul medicamentelor similare, Veyvondi trebuie utilizat doar atunci când desmopresina 
(tratamentul principal pentru boala von Willebrand) nu poate fi utilizată sau nu dă rezultate 
satisfăcătoare. 

Reacțiile adverse asociate cu Veyvondi au fost considerate tipice pentru acest tip de medicament. 

Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Veyvondi? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse recomandări și măsuri de 
precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Veyvondi, care trebuie respectate de personalul medical 
și de pacienți. 
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Similar tuturor medicamentelor, datele cu privire la utilizarea Veyvondi sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse raportate la Veyvondi sunt evaluate cu atenție și sunt luate orice măsuri necesare 
pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Veyvondi 

Informații suplimentare cu privire la Veyvondi sunt disponibile pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/human_med_002283.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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