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Veyvondi (vonikog alfa) 
Prehľad o lieku Veyvondi a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Veyvondi a na čo sa používa? 

Liek Veyvondi sa používa na kontrolu krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou (dedičnou 
poruchou krvácania), ktorých nemožno liečiť iným liekom nazývaným desmopresín alebo v prípade, že 
liečba desmopresínom nie je účinná. 

Liek sa používa na požiadanie na liečbu epizód krvácania a používa sa aj na prevenciu a liečbu 
krvácania počas operácie. 

Liek Veyvondi obsahuje účinnú látku vonikog alfa. 

Ako sa liek Veyvondi používa? 

Výdaj lieku Veyvondi je viazaný na lekársky predpis a liečbu má začať a sledovať lekár, ktorý má 
skúsenosti s liečbou pacientov s poruchou krvácania. 

Liek Veyvondi je dostupný vo forme prášku a rozpúšťadla, z ktorých sa po zmiešaní vytvorí injekčný 
roztok na podanie do žily. Dávka a frekvencia liečby závisia od druhu a závažnosti epizódy krvácania 
alebo od rozsahu operácie a od stavu a telesnej hmotnosti pacienta. 

Viac informácií o používaní lieku Veyvondi si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo 
kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom liek Veyvondi účinkuje? 

Pacienti s von Willebrandovou chorobou nemajú von Willebrandov faktor, proteín potrebný na 
normálne zrážanie krvi, a preto ľahko krvácajú. Účinná látka lieku Veyvondi, vonikog alfa, účinkuje 
v tele rovnakým spôsobom ako prirodzený von Willebrandov faktor. Nahrádza chýbajúci proteín, čím 
pomáha zrážať krv a získať dočasnú kontrolu nad krvácaním. 

Aké prínosy lieku Veyvondi boli preukázané v štúdiách? 

Prínosy lieku Veyvondi pri kontrole krvácania sa preukázali v dvoch hlavných štúdiách zahŕňajúcich 52 
pacientov s von Willebrandovou chorobou. 
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Prvá štúdia zahŕňala 37 pacientov, ktorým bol podávaný liek Veyvondi na liečbu epizód krvácania. 
Hlavné meradlo účinnosti bolo založené na posúdení účinnosti liečby. Liečba liekom Veyvondi bola 
úspešná v prípade 95 % pacientov (20 z 22). Celkovo sa zaznamenalo 193 epizód krvácania a liek 
Veyvondi sa hodnotil ako vynikajúci alebo dobrý pri liečbe asi 98 % epizód krvácania. 

Druhá štúdia zahŕňala 15 pacientov, ktorým bol podávaný liek Veyvondi na prevenciu krvácania počas 
operácie vrátane rozsiahlej operácie, ako je výmena kolenného kĺbu. V 15 rozsiahlych a menej 
rozsiahlych operáciách, ktoré sa uskutočnili počas štúdie, sa liek Veyvondi hodnotil ako vynikajúci 
alebo dobrý pri prevencii epizód krvácania v prípade všetkých 15 operácií. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Veyvondi? 

Počas liečby liekom Veyvondi sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky: reakcie z precitlivenosti 
(alergické reakcie), tromboembolické udalosti (problémy spôsobené tvorbou krvných zrazenín v 
krvných cievach), vznik inhibítorov (protilátok) proti von Willebrandovmu faktoru, čo spôsobuje, že liek 
prestane účinkovať, v dôsledku čoho krvácanie nemožno kontrolovať. Najčastejšie vedľajšie účinky 
lieku Veyvondi (ktoré môžu postihnúť až 1 pacienta z 10) sú závraty, vertigo (pocit točenia), dysgeúzia 
(porucha vnímania chuti), triaška, rýchly srdcový pulz, hlboká žilová trombóza (krvná zrazenina v 
hlbokej žile, zvyčajne v nohe), hypertenzia (vysoký krvný tlak), návaly horúčavy, vracanie, nauzea 
(pocit nevoľnosti), pruritus (svrbenie), nepríjemný pocit v hrudníku, necitlivosť, pocit mravčenia a 
brnenia na mieste podania infúzie a abnormálne údaje na elektrokardiograme (EKG). 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Veyvondi sa nachádza 
v písomnej informácii pre používateľa. 

Liek Veyvondi sa nesmie používať v prípade pacientov, ktorí mali alergickú reakciu na proteín myší 
alebo škrečkov. 

Prečo bol liek Veyvondi povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Veyvondi sú väčšie ako riziká spojené s jeho 
používaním a že liek môže byť povolený na jeho používanie v EÚ. Preukázalo sa, že liek Veyvondi je 
účinný pri liečbe epizód krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou. Liek Veyvondi bol 
účinný aj pri prevencii a liečbe krvácania spojeného s operáciou. Agentúra EMA však rozhodla, že liek 
Veyvondi sa tak, ako podobné lieky, má používať len v prípade, že desmopresín (hlavný liek na von 
Willebrandovu chorobu) nemožno použiť alebo nie je dostatočne účinný. 

Vedľajšie účinky lieku Veyvondi sa považovali za typické pre tento druh lieku. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku 
Veyvondi? 

Na bezpečné a účinné používanie lieku Veyvondi boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku 
a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki 
pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o používaní lieku Veyvondi sa neustále kontrolujú. Vedľajšie 
účinky hlásené pri lieku Veyvondi sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky 
na ochranu pacientov. 
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Ďalšie informácie o lieku Veyvondi  

Ďalšie informácie o lieku Veyvondi sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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