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Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og 
örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er 
um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir. 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
AJOVY 225 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
AJOVY 225 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
 
 
2. INNIHALDSLÝSING 
 
Ein áfyllt sprauta inniheldur 225 mg af fremanezúmabi. 
Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur 225 mg af fremanezúmabi. 
 
Fremanezúmab er mannaðlagað einstofna mótefni, sem framleitt er í frumum úr eggjastokkum 
kínverskra hamstra (CHO) með raðbrigða DNA tækni. 
 
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 
 
 
3. LYFJAFORM 
 
Stungulyf, lausn (stungulyf) 
 
Tær eða ópallýsandi, litlaus eða ljósgul lausn með pH 5,5 og osmólalstyrk 300-450 mOsm/kg. 
 
 
4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 
4.1 Ábendingar 
 
AJOVY er ætlað sem fyrirbyggjandi meðferð við mígreni hjá fullorðnum með minnst 4 mígrenisdaga í 
mánuði. 
 
4.2 Skammtar og lyfjagjöf 
 
Meðferðin skal hafin af lækni með reynslu af greiningu og meðferð mígrenis. 
 
Skammtar 
 
Meðferð er ætluð sjúklingum með minnst 4 mígrenisdaga í mánuði við upphaf meðferðar með 
fremanezúmabi. 
 
Tveir skömmtunarkostir eru í boði: 
• 225 mg einu sinni í mánuði (mánaðarleg skömmtun) eða 
• 675 mg á þriggja mánaða fresti (ársfjórðungsleg skömmtun) 
 
Þegar skipt er um skammtaáætlun, skal gefa fyrsta skammtinn í nýju áætluninni á næsta áætlaða 
skömmtunardegi fyrri áætlunar. 
 
Þegar meðferð er hafin með fremanezúmabi, má halda áfram samhliða fyrirbyggjandi meðferð við 
mígreni ef ávísandi læknir telur það nauðsynlegt (sjá kafla 5.1). 
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Meta skal árangur af meðferðinni innan 3 mánaða eftir að meðferð er hafin. Taka skal frekari 
ákvarðanir um áframhaldandi meðferð sérstaklega fyrir hvern sjúkling. Mælt er með því að meta þörf 
á áframhaldandi meðferð með reglulegu millibili eftir þetta. 
 
Skammtur sem gleymist 
Ef inndæling fremanezúmabs gleymist á fyrirhuguðum degi, skal hefja skömmtun á ný eins fljótt og 
auðið er og halda síðan meðferðaráætluninni áfram. Ekki má gefa tvöfaldan skammt til að bæta upp 
skammt sem gleymdist. 
 
Sérstakir sjúklingahópar 
 
Aldraðir 
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun fremanezúmabs hjá sjúklingum ≥65 ára. Samkvæmt 
niðurstöðum þýðisgreiningar á lyfjahvörfum er ekki þörf á skammtaaðlögun (sjá kafla 5.2). 
 
Skert nýrna- og lifrarstarfsemi 
Skammtaaðlögun er ekki nauðsynleg hjá sjúklingum með vægt eða í meðallagi skerta nýrnastarfsemi 
eða skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2). 
 
Börn 
Ekki hefur enn verið sýnt fram á öryggi og verkun AJOVY hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. 
Engar upplýsingar liggja fyrir. 
 
Lyfjagjöf 
 
Til notkunar undir húð. 
 
AJOVY er einungis til inndælingar undir húð. Ekki má gefa það í bláæð eða í vöðva. AJOVY má 
sprauta í svæði á kvið, læri eða upphandlegg sem eru ekki aum, marin, rauð eða með herslismyndun. 
Ef um er að ræða margar inndælingar þarf að skipta um inndælingarstaði. 
 
Sjúklingar geta sjálfir gefið sér inndælingu undir húð ef heilbrigðisstarfsmaður leiðbeinir þeim við 
inndælingartæknina. Sjá frekari leiðbeiningar í kafla 6.6 um gjöf lyfsins. 
 
4.3 Frábendingar 
 
Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 
 
4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 
Rekjanleiki 
 
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 
með skýrum hætti. 
 
Alvarleg ofnæmisviðbrögð 
 
Mjög sjaldan hefur verið tilkynnt um bráðaofnæmi við notkun fremanezúmabs (sjá kafla 4.8). Flest 
viðbrögðin komu fram innan 24 klst. frá gjöf, þrátt fyrir að sum þeirra hafi verið síðbúin. Vara skal 
sjúklinga við einkennum sem tengjast ofnæmisviðbrögðum. Ef alvarleg ofnæmisviðbrögð koma fram, 
skal hefja viðeigandi meðferð og stöðva meðferð með fremanezúmabi (sjá kafla 4.3). 
 
Meiriháttar hjarta- og æðasjúkdómar 
 
Sjúklingar með tiltekna meiriháttar hjarta- og æðasjúkdóma voru útilokaðir frá klínískum rannsóknum 
(sjá kafla 5.1). Engar upplýsingar liggja fyrir um öryggi hjá þessum sjúklingum. 
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Hjálparefni 
 
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri skammtaeiningu, þ.e.a.s. er sem næst 
natríumlaust. 
 
4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 
Engar formlegar klínískar rannsóknir á lyfjamilliverkunum hafa verið gerðar með AJOVY. Byggt á 
eiginleikum fremanezúmabs er ekki búist við neinum lyfjahvarfamilliverkunum. Ennfremur hafði 
samhliða notkun meðferða við bráðu mígreni (einkum verkjastillandi lyfja, ergot- og triptanlyfja) og 
fyrirbyggjandi mígrenislyfja í klínískum rannsóknum ekki áhrif á lyfjahvörf fremanezúmabs. 
 
4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 
 
Meðganga 
 
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun AJOVY á meðgöngu. Dýrarannsóknir benda hvorki 
til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3). Til öryggis ætti að forðast notkun 
AJOVY á meðgöngu. 
 
Brjóstagjöf 
 
Ekki er þekkt hvort fremanezúmab skilst út í brjóstamjólk. Þekkt er að IgG manna skilst út í 
brjóstamjólk fyrstu dagana eftir fæðingu og þéttnin minnkar síðan hratt. Því er ekki hægt að útiloka 
hættu fyrir börn sem eru á brjósti meðan á þessu stutta tímabili stendur. Að því loknu skal aðeins íhuga 
notkun fremanezúmabs meðan á brjóstagjöf stendur ef klínísk þörf er fyrir hendi.  
 
Frjósemi 
 
Engar upplýsingar liggja fyrir um frjósemi hjá mönnum. Fyrirliggjandi forklínískar upplýsingar benda 
ekki til áhrifa á frjósemi (sjá kafla 5.3). 
 
4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 
AJOVY hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 
 
4.8 Aukaverkanir 
 
Samantekt á öryggi 
 
Alls hafa fleiri en 2.500 sjúklingar (fleiri en 1.900 sjúklingaár) fengið meðferð með AJOVY í 
skráningarrannsóknum. Fleiri en 1.400 sjúklingar fengu meðferð í a.m.k. 12 mánuði. 
 
Algengar tilkynntar aukaverkanir voru staðbundin viðbrögð á inndælingarstað (verkur [24%], 
herslismyndun [17%], roði [16%] og kláði [2%]). 
 
Tafla yfir aukaverkanir 
 
Aukaverkanir úr klínískum rannsóknum og tilkynningum eftir markaðssetningu eru skráðar samkvæmt 
MedDRA flokkun eftir líffærum. Innan hvers tíðniflokks eru aukaverkanirnar settar fram í röð eftir 
minnkandi alvarleika. Tíðni aukaverkana er skilgreind á eftirfarandi hátt: Mjög algengar (≥1/10), 
algengar (≥1/100 til <1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100), mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til 
<1/1.000), koma örsjaldan fyrir (1/10.000). Innan hvers líffæraflokks eru aukaverkanirnar flokkaðar 
eftir tíðni þannig að algengustu aukaverkanirnar eru taldar upp fyrst. 
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Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram við notkun AJOVY (tafla 1). 
 
Tafla 1: Aukaverkanir 

MedDRA flokkun eftir 
líffærum 

Tíðni Aukaverkun 

Ónæmiskerfi Sjaldgæfar Ofnæmisviðbrögð eins og útbrot, 
kláði, ofsakláði og þroti 

Mjög sjaldgæfar Bráðaofnæmi 
Almennar aukaverkanir og 
aukaverkanir á íkomustað 

Mjög algengar Verkur á inndælingarstað 
Herslismyndun á inndælingarstað 
Roði á inndælingarstað 

Algengar Kláði á inndælingarstað 
Sjaldgæfar Útbrot á inndælingarstað 

 
Lýsing á völdum aukaverkunum 
 
Viðbrögð á inndælingarstað 
Algengustu staðbundnu viðbrögðin á inndælingarstað voru verkur, herslismyndun og roði. Allar 
staðbundnar aukaverkanir á inndælingarstað voru skammvinnar og yfirleitt vægar eða 
miðlungssvæsnar. Verkur, herslismyndun og roði komu venjulega fram strax eftir inndælingu en kláði 
og útbrot komu fram innan miðgildistíma sem var 24 og 48 klst., talið í sömu röð. Öll viðbrögð á 
inndælingarstað gengu til baka, yfirleitt innan nokkurra klukkustunda eða daga. Yfirleitt var ekki 
nauðsynlegt að hætta notkun lyfsins vegna viðbragða á inndælingarstað. 
 
Alvarleg ofnæmisviðbrögð 
Mjög sjaldan hefur verið tilkynnt um bráðaofnæmi. Viðbrögðin komu oftast fram innan 24 klst. frá 
gjöf, þrátt fyrir að sum þeirra hafi verið síðbúin. 
 
Ónæmingargeta 
Í samanburðarrannsóknum með lyfleysu mynduðu 0,4% sjúklinga (6 af 1.701) sem fengu meðferð 
með fremanezúmabi, mótefni gegn lyfinu (ADA). Mótefnamyndunin var með lágum títra. Einn af 
þessum 6 sjúklingum myndaði hlutleysandi mótefni. Eftir 12 mánaða meðferð greindist mótefni gegn 
lyfinu hjá 2,3% sjúklinga (43 af 1.888), þar sem 0,95% sjúklinga mynduðu hlutleysandi mótefni. 
Myndun mótefna gegn lyfinu hafði ekki áhrif á öryggi og verkun fremanezúmabs. 
 
Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 
tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 
lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 
lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 
 
4.9 Ofskömmtun 
 
Í klínískum rannsóknum hafa skammtar allt að 2.000 mg hafa verið gefnir í bláæð án 
skammtatakmarkandi eiturverkana. Ef um ofskömmtun er að ræða, er mælt með því að fylgst sé með 
sjúklingnum með tilliti til teikna eða einkenna um aukaverkanir og veita viðeigandi einkennameðferð 
ef nauðsyn krefur. 
 
 
5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
5.1 Lyfhrif 
 
Flokkun eftir verkun: CGRP-blokkar (CGRP, kalsítóníngenatengt peptíð). ATC-flokkur: N02CD03. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Verkunarháttur 
 
Fremanezúmab er mannaðlagað IgG2Δa/kappa einstofna mótefni framleitt úr forefni frá músum. 
Fremanezúmab binst kalsítónín genatengda peptíðbindlinum (CGRP) á sértækan hátt og hamlar 
bindingu beggja CGRP ísóformanna (α- og β-CGRP) við CGRP viðtakann. Þrátt fyrir að nákvæmur 
verkunarháttur fremanezúmabs í að fyrirbyggja mígreniköst sé óþekktur, er talið að það komi í veg 
fyrir mígreni vegna áhrifa þess á breytingar í þrenndarkerfinu (trigeminal system). Sýnt hefur verið 
fram á að gildi CGRP hækka verulega við mígreni og færast í eðlilegt horf þegar höfuðverkurinn 
gengur til baka. 
 
Fremanezúmab er afar sértækt fyrir CGRP og binst ekki náskyldum efnum úr sama flokki (t.d. 
amýlíni, kalsitóníni, intermedíni og adrenomedúllíni). 
 
Verkun og öryggi 
 
Verkun fremanezúmabs var metin í tveimur slembiröðuðum, 12 vikna, tvíblindum, III. stigs 
samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá fullorðnum sjúklingum með mígreni í köstum (rannsókn 1) 
og langvinnt mígreni (rannsókn 2). Skráðir sjúklingar höfðu a.m.k. 12 mánaða sögu um mígreni (með 
og án fyrirboða) í samræmi við greiningarviðmið alþjóðlegrar flokkunar á höfuðverkjum (International 
Classification of Headache Disorders, ICHD-III). Aldraðir sjúklingar (>70 ára), sjúklingar sem notuðu 
ópíóíða eða barbítúröt í fleiri en 4 daga í mánuði og sjúklingar sem höfðu fengið hjartadrep, 
heilablóðfall og segarek voru útilokaðir. 
 
Rannsókn á mígreni í köstum (rannsókn 1) 
Verkun fremanezúmabs við mígreni í köstum var metin í slembiraðaðri, fjölsetra, 12 vikna, tvíblindri 
samanburðarrannsókn með lyfleysu (rannsókn 1). Fullorðnir með sögu um mígreni í köstum (færri en 
15 höfuðverkjadagar á mánuði) voru skráðir í rannsóknina. Alls var 875 sjúklingum (742 konum, 133 
körlum) slembiraðað í einn af þremur örmum: 675 mg af fremanezúmabi á þriggja mánaða fresti 
(ársfjórðungslega, n=291), 225 mg af fremanezúmabi einu sinni í mánuði (mánaðarlega, n=290) eða 
mánaðarleg gjöf lyfleysu (n=294) með inndælingu undir húð. Jafnvægi var á lýðfræðilegum 
eiginleikum og upphafseinkennum sjúkdómsins og þetta var sambærilegt hjá rannsóknarörmunum. 
Miðgildisaldur sjúklinga var 42 ár (á bilinu: 18 til 70 ár), 85% voru konur og 80% voru hvítir. 
Meðaltíðni mígrenis í upphafi var u.þ.b. 9 mígrenisdagar í mánuði. Sjúklingar fengu að nota lyf við 
bráðum höfuðverk meðan á rannsókninni stóð. Undirhópur sjúklinga (21%) fékk einnig að nota 
samhliða eitt algengt fyrirbyggjandi lyf (betablokka, kalsíumgangaloka/bensósýklóhepten, 
þunglyndislyf, krampaleysandi lyf). Alls höfðu 19% sjúklinga notað tópíramat áður. Alls lauk 
791 sjúklingur 12 vikna tvíblinda meðferðartímabilinu. 
 
Aðalendapunktur verkunar var meðaltalsbreytingin frá upphafsgildi á meðalfjölda mígrenisdaga í 
mánuði á 12 vikna meðferðartímabilinu. Helstu aukaendapunktar voru a.m.k. 50% fækkun frá 
upphafsgildi á mígrenisdögum í mánuði (50% svörunartíðni), meðalbreyting frá upphafsgildi á 
MIDAS (migraine disability assessment) skori samkvæmt mati sjúklinga og breyting frá upphafsgildi 
á meðalfjölda daga þar sem lyf voru notuð við bráðum höfuðverk. Bæði mánaðarlegar og 
ársfjórðungslegar skammtaáætlanir fyrir fremanezúmab sýndu tölfræðilega marktæka og klínískt 
mikilvæga framför frá upphafsgildi samanborið við lyfleysu fyrir meginendapunktana (sjá töflu 2). 
Áhrifin komu einnig fram allt frá fyrsta mánuðinum og voru viðvarandi á meðferðartímabilinu (sjá 
mynd 1). 
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Mynd 1: Meðaltalsbreyting frá upphafsgildi á meðalfjölda mígrenisdaga í mánuði í rannsókn 1 

 
 
Meðaltal í upphafi (meðalfjöldi mígrenisdaga í mánuði): Lyfleysa: 9,1; AJOVY ársfjórðungslega: 9,2; AJOVY 
mánaðarlega: 8,9. 
 
Tafla 2: Helstu verkunarniðurstöður í rannsókn 1 á mígreni í köstum 

Endapunktur 
verkunar 

Lyfleysa 
(n=290) 

Fremanezúmab 
675 mg 
ársfjórðungslega 
(n=288) 

Fremanezúmab 
225 mg mánaðarlega 
(n=287) 

MMD 
Meðalbreytinga (95% 
CI) 
TD (95% CI)b 
Upphafsgildi (SD) 

 
-2,2 (-2,68; -1,71) 
- 
 
9,1 (2,65) 

 
-3,4 (-3,94; -2,96) 
 
 
-1,2 (-1,74; -0,69) 
9,2 (2,62) 

 
-3,7 (-4,15; -3,18) 
 
 
-1,4 (-1,96; -0,90) 
8,9 (2,63) 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu)a 

- <0,0001 <0,0001 

MHD 
Meðalbreytinga (95% 
CI) 
TD (95% CI)b 
Upphafsgildi (SD) 

 
-1,5 (-1,88; -1,06) 
- 
 
6,9 (3,13) 

 
-3,0 (-3,39; -2,55) 
 
-1,5 (-1,95; -1,02) 
7,2 (3,14) 

 
-2,9 (-3,34; -2,51) 
 
-1,5 (-1,92; -0,99) 
6,8 (2,90) 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu)a 

- <0,0001 <0,0001 

50% svörunarhlutfall 
MMD 
Hlutfall [%] 

 
 
27,9% 

 
 
44,4% 

 
 
47,7% 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu) 

- <0,0001 <0,0001 

75% svörunarhlutfall 
MMD 
Hlutfall [%] 

 
 
9,7% 

 
 
18,4% 

 
 
18,5% 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu) 

- p=0,0025 p=0,0023 

MIDAS alls 
Meðalbreytinga (95% 
CI) 

 
-17,5 (-20,62; -14,47) 
 

 
-23,0 (-26,10; -19,82) 
 

 
-24,6 (-27,68; -21,45) 
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Upphafsgildi (SD) 37,3 (27,75) 41,7 (33,09) 38 (33,30) 
P-gildi (samanborið við 
lyfleysu)a 

- p=0,0023 <0,0001 

MAHMD 
Meðalbreytinga (95% 
CI) 
TD (95% CI)b 
Upphafsgildi (SD) 

 
-1,6 (-2,04; -1,20) 
- 
 
7,7 (3,60) 

 
-2,9 (-3,34; -2,48) 
 
-1,3 (-1,73; -0,78) 
7,7 (3,70) 

 
-3,0 (-3,41; -2,56) 
 
-1,3 (-1,81; -0,86) 
7,7 (3,37) 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu)a 

- <0,0001 <0,0001 

CI = öryggisbil; MAHMD = dagar í mánuði þar sem lyf voru notuð við bráðum höfuðverk; MHD = dagar í 
mánuði með a.m.k. miðlungssvæsnum höfuðverk; MIDAS = mat á fötlun vegna mígrenis (Migraine Disability 
Assessment); MMD = mígrenisdagar í mánuði; SD = staðalfrávik; TD = meðferðarmunur 
a Fyrir alla endapunkta eru meðaltalsbreytingar og CI byggðar á ANCOVA líkaninu þar sem meðferð, kyn, 
svæði og notkun á fyrirbyggjandi lyfjum í upphafi (já/nei) eru föst áhrif og samsvarandi upphafsgildi og ár frá 
upphafi mígrenis eru skýribreytur. 
b Meðferðarmunur er byggður á MMRM greiningunni þar sem meðferð, kyn, svæði og notkun á fyrirbyggjandi 
lyfjum í upphafi (já/nei), mánuður og meðferðarmánuður eru föst áhrif og samsvarandi upphafsgildi og ár frá 
upphafi mígrenis eru skýribreytur. 
 
Hjá sjúklingum sem voru samhliða á öðru fyrirbyggjandi lyfi við mígreni reyndist meðferðarmunurinn 
hvað varðar fækkun mígrenisdaga í mánuði (MMD) á milli fremanezúmabs 675 mg ársfjórðungslega 
og lyfleysu vera -1,8 dagar (95% CI: -2,95; -0,55) og á milli fremanezúmabs 225 mg mánaðarlega og 
lyfleysu -2,0 dagar (95% CI: -3,21; -0,86). 
 
Hjá sjúklingum sem höfðu áður notað tópíramat reyndist meðferðarmunurinn hvað varðar fækkun 
mígrenisdaga í mánuði (MMD) á milli fremanezúmabs 675 mg ársfjórðungslega og lyfleysu 
vera -2,3 dagar (95% CI: -3,64; -1,00) og á milli fremanezúmabs 225 mg mánaðarlega og 
lyfleysu -2,4 dagar (95% CI: -3,61; -1,13). 
 
Rannsókn á langvinnu mígreni (rannsókn 2) 
Verkun fremanezúmabs við langvinnu mígreni var metin í slembiraðaðri, fjölsetra, 12 vikna, tvíblindri 
samanburðarrannsókn með lyfleysu (rannsókn 2). Rannsóknarþýðið samanstóð af fullorðnum með 
sögu um langvinnt mígreni (15 eða fleiri höfuðverkjadagar í mánuði). Alls var 1.130 sjúklingum 
(991 konu, 139 körlum) slembiraðað í einn af þremur örmum: 675 mg upphafsskammtur af 
fremanezúmabi sem fylgt var eftir með 225 mg af fremanezúmabi einu sinni í mánuði (mánaðarlega, 
n=379), 675 mg af fremanezúmabi á þriggja mánaða fresti (ársfjórðungslega, n=376) eða mánaðarleg 
gjöf lyfleysu (n=375) með inndælingu undir húð. Jafnvægi var á lýðfræðilegum eiginleikum og 
einkennum sjúkdóms við upphaf rannsóknar og þetta sambærilegt hjá rannsóknarörmunum. 
Miðgildisaldur sjúklinga var 41 ár (á bilinu: 18 til 70 ár), 88% voru konur og 79% voru hvítir. 
Meðaltíðni höfuðverkja í upphafi var u.þ.b. 21 höfuðverkjadagur á mánuði (þar af voru 
13 höfuðverkjadagar sem voru a.m.k. miðlungssvæsnir). Sjúklingar fengu að nota lyf við bráðum 
höfuðverk meðan á rannsókninni stóð. Undirhópur sjúklinga (21%) fékk einnig að nota samhliða eitt 
algengt fyrirbyggjandi lyf (betablokka, kalsíumgangaloka/bensósýklóhepten, þunglyndislyf, 
krampaleysandi lyf). Alls höfðu 30% sjúklinga notað tópíramat áður og 15% onabótúlínumtoxín A. 
Alls luku 1.034 sjúklingar 12 vikna tvíblinda meðferðartímabilinu. 
 
Aðalendapunktur verkunar var meðaltalsbreytingin frá upphafsgildi á meðalfjölda höfuðverkjadaga í 
mánuði sem voru a.m.k. miðlungssvæsnir á 12 vikna meðferðartímabilinu. Helstu aukaendapunktar 
voru a.m.k. 50% fækkun frá upphafsgildi á höfuðverkjadögum í mánuði (50% svörunartíðni), 
meðalbreyting frá upphafsgildi á HIT-6 skori samkvæmt mati sjúklinga og breyting frá upphafsgildi á 
meðalfjölda daga þar sem lyf voru notuð við bráðum höfuðverk. Bæði mánaðarlegar og 
ársfjórðungslegar skammtaáætlanir fyrir fremanezúmab sýndu tölfræðilega marktæka og klínískt 
mikilvæga framför frá upphafsgildi samanborið við lyfleysu fyrir lykilendapunktana (sjá töflu 3). 
Áhrifin komu einnig fram allt frá fyrsta mánuðinum og voru viðvarandi á meðferðartímabilinu (sjá 
mynd 2). 
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Mynd 2: Meðaltalsbreyting frá upphafsgildi á meðalfjölda höfuðverkjadaga í mánuði í 
rannsókn 2 

 
 
Meðaltal í upphafi (meðalfjöldi höfuðverkjadaga í mánuði sem voru a.m.k. miðlungssvæsnir): Lyfleysa: 13,3; 
AJOVY ársfjórðungslega: 13,2; AJOVY mánaðarlega: 12,8. 
 
Tafla 3: Helstu verkunarniðurstöður í rannsókn 2 á langvinnu mígreni 

Endapunktur 
verkunar 

Lyfleysa 
(n=371) 

Fremanezúmab 
675 mg 
ársfjórðungslega 
(n=375) 

Fremanezúmab 
225 mg á mánuði með 
675 mg 
upphafsskammti 
(n=375) 

MHD 
Meðaltalsbreytinga 
(95% CI) 
TD (95% CI)b 
Upphafsgildi (SD) 

 
-2,5 (-3,06; -1,85) 
 
- 
13,3 (5,80) 

 
-4,3 (-4,87; -3,66) 
 
 
-1,8 (-2,45; -1,13) 
13,2 (5,45) 

 
-4,6 (-5,16; -3,97) 
 
 
-2,1 (-2,77; -1,46) 
12,8 (5,79) 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu)a 

- <0,0001 <0,0001 

MMD 
Meðaltalsbreytinga 
(95% CI) 
TD (95% CI)b 
Upphafsgildi (SD) 

 
-3,2 (-3,86; -2,47) 
 
- 
16,3 (5,13) 

 
-4,9 (-5,59; -4,20) 
 
-1,7 (-2,44; -0,92) 
16,2 (4,87) 

 
-5,0 (-5,70; -4,33) 
 
-1,9 (-2,61; -1,09) 
16,0 (5,20) 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu)a 

- <0,0001 <0,0001 

50% svörunarhlutfall 
MMD 
Hlutfall [%] 

 
 
18,1% 

 
 
37,6% 

 
 
40,8% 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu) 

- <0,0001 <0,0001 

75% svörunarhlutfall 
MMD 
Hlutfall [%] 

 
 
7,0% 

 
 
14,7% 

 
 
15,2% 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu) 

-  p=0,0008 p=0,0003 
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HIT-6 alls 
Meðaltalsbreytinga 
(95% CI) 
Upphafsgildi (SD) 

 
-4,5 (-5,38; -3,60) 
 
64,1 (4,79) 

 
-6,4 (-7,31; -5,52) 
 
64,3 (4,75) 

 
-6,7 (-7,71; -5,97) 
 
64,6 (4,43) 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu)a 

- p=0,0001 <0,0001 

MAHMD 
Meðaltalsbreytinga 
(95% CI) 
TD (95% CI)b 
Upphafsgildi (SD) 

 
-1,9 (-2,48; -1,28) 
 
- 
13,0 (6,89) 

 
-3,7 (-4,25; -3,06) 
 
-1,7 (-2,40; -1,09) 
13,1 (6,79) 

 
-4,2 (-4,79; -3,61) 
 
-2,3 (-2,95; -1,64) 
13,1 (7,22) 

P-gildi (samanborið við 
lyfleysu)a 

- <0,0001 <0,0001 

CI = öryggisbil; HIT-6 = próf á áhrifum höfuðverkjar (Headache Impact Test); MAHMD = dagar í mánuði þar 
sem lyf voru notuð við bráðum höfuðverk; MHD = dagar í mánuði með a.m.k. miðlungssvæsnum höfuðverk; 
MMD = mígrenisdagar í mánuði; SD = staðalfrávik; TD = meðferðarmunur 
a Fyrir alla endapunkta eru meðaltalsbreytingar og CI byggðar á ANCOVA líkaninu þar sem meðferð, kyn, 
svæði og notkun á fyrirbyggjandi lyfjum í upphafi (já/nei) eru föst áhrif og samsvarandi upphafsgildi og ár frá 
upphafi mígrenis eru skýribreytur. 
b Meðferðarmunur er byggður á MMRM greiningunni þar sem meðferð, kyn, svæði og notkun á fyrirbyggjandi 
lyfjum í upphafi (já/nei), mánuður og meðferðarmánuður eru föst áhrif og samsvarandi upphafsgildi og ár frá 
upphafi mígrenis eru skýribreytur. 
 
Hjá sjúklingum sem voru samhliða á öðru fyrirbyggjandi lyfi við mígreni reyndist meðferðarmunurinn 
hvað varðar fækkun höfuðverkjadaga í mánuði (MHD) sem voru a.m.k. miðlungssvæsnir á milli 
fremanezúmabs 675 mg ársfjórðungslega og lyfleysu vera -1,3 dagar (95% CI: -2,66; 0,03) og á milli 
fremanezúmabs 225 mg mánaðarlega með 675 mg upphafsskammti og lyfleysu -2,0 dagar (95% 
CI: -3,27; -0,67). 
 
Hjá sjúklingum sem höfðu áður notað tópíramat reyndist meðferðarmunurinn hvað varðar fækkun 
mánaðarlegra höfuðverkjadaga (MHD) sem voru a.m.k. miðlungssvæsnir á milli fremanezúmabs 
675 mg ársfjórðungslega og lyfleysu vera -2,7 dagar (95% CI: -3,88; -1,51) og á milli fremanezúmabs 
225 mg mánaðarlega með 675 mg upphafsskammti og lyfleysu -2,9 dagar (95% CI: -4,10; -1,78). Hjá 
sjúklingum sem höfðu áður notað onabótúlínumtoxín A reyndist meðferðarmunurinn hvað varðar 
fækkun mánaðarlegra höfuðverkjadaga (MHD) sem voru a.m.k. miðlungssvæsnir á milli 
fremanezúmabs 675 mg ársfjórðungslega og lyfleysu vera -1,3 dagar (95% CI: -3,01; -0,37) og á milli 
fremanezúmabs 225 mg mánaðarlega með 675 mg upphafsskammti og lyfleysu -2,0 dagar (95% 
CI: -3,84; -0,22). 
 
Ofnotkun lyfja kom fram hjá um það bil 52% sjúklinga í rannsókninni í tengslum við bráðan 
höfuðverk. Í eftirfylgnigreiningu reyndist meðferðarmunurinn hvað varðar fækkun mánaðarlegra 
höfuðverkjadaga (MHD) sem voru a.m.k. miðlungssvæsnir á milli fremanezúmabs 675 mg 
ársfjórðungslega og lyfleysu hjá þessum sjúklingum vera -2,2 dagar (95% CI: -3,14; -1,22) og á milli 
fremanezúmabs 225 mg mánaðarlega með 675 mg upphafsskammti og lyfleysu -2,7 dagar (95% 
CI: -3,71; -1,78). 
 
Langtímarannsókn (rannsókn 3) 
Hjá öllum sjúklingum með mígreni í köstum og langvinnt mígreni var verkun viðvarandi í allt að 
12 mánuði í langtímarannsókninni (rannsókn 3) þar sem sjúklingar fengu 225 mg af fremanezúmabi 
mánaðarlega eða 675 mg ársfjórðungslega. 79% sjúklinga lauk 12 mánaða meðferðartímabilinu í 
rannsókn 3. Sameiginlegar niðurstöður úr báðum skammtaáætlunum sýndi fram á fækkun sem nam 
6,6 dögum hvað varðar mígrenisdaga í mánuði eftir 15 mánuði miðað við upphafsgildi í rannsókn 1 og 
rannsókn 2. 61% sjúklinga sem luku rannsókn 3 náðu 50% svörun í síðasta mánuði rannsóknarinnar. 
Ekkert ræsimerki (safety signal) kom fram á samsetta 15 mánaða meðferðartímabilinu. 
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Innri og ytri þættir 
Sýnt var fram á verkun og öryggi fremanezúmabs óháð aldri, kyni, kynþætti, samhliða notkun 
fyrirbyggjandi lyfja (betablokka, kalsíumgangaloka/bensósýklóheptens, þunglyndislyfja, 
krampaleysandi lyfja), fyrri notkun tópíramats eða onabótúlínumtoxins A gegn mígreni og ofnotkun 
lyfja við bráðum höfuðverk. 
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun fremanezúmabs hjá sjúklingum sem eru ≥65 ára (2% 
sjúklinganna). 
 
Mígreni sem erfitt er að meðhöndla 
Verkun og öryggi fremanezúmabs hjá alls 838 sjúklingum með mígreni í köstum og langvinnt mígreni 
með skráða ófullnægjandi svörun við tveimur til fjórum flokkum af fyrirbyggjandi lyfjum gegn 
mígreni sem áður voru notuð var metið í slembiraðaðri rannsókn (rannsókn 4), sem samanstóð af 
12 vikna tvíblindu meðferðartímabili með samanburði við lyfleysu og í kjölfarið 12 vikna opnu 
tímabili. 
 
Aðalendapunktur verkunar var meðaltalsbreytingin frá upphafsgildi á meðalfjölda mígrenisdaga í 
mánuði á 12 vikna tvíblinda meðferðartímabilinu. Helstu aukaendapunktar voru a.m.k. 50% fækkun 
frá upphafsgildi á mígrenisdögum í mánuði, meðalbreyting frá upphafsgildi á meðalfjölda 
höfuðverkjadaga í mánuði sem voru a.m.k. miðlungssvæsnir og breyting frá upphafsgildi á 
meðalfjölda daga í mánuði þar sem lyf voru notuð við bráðum höfuðverk. Bæði mánaðarlegar og 
ársfjórðungslegar skammtaáætlanir fyrir fremanezúmab sýndu tölfræðilega marktæka og klínískt 
mikilvæga framför frá upphafsgildi samanborið við lyfleysu fyrir lykilendapunktana. Því eru 
niðurstöður úr rannsókn 4 í samræmi við helstu niðurstöður fyrri rannsókna á verkun og sýna auk þess 
verkun við mígreni sem erfitt er að meðhöndla, þ.m.t. fækkun mígrenisdaga í mánuði (MMD) sem 
nemur að meðaltali -3,7 (95% CI: -4,38, -3,05) við notkun fremanezúmabs ársfjórðungslega og -4,1 
(95% CI: -4,73, -3,41) við notkun fremanezúmabs mánaðarlega samanborið við -0,6 (95% CI: -1,25, 
0,07) hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu. 34% sjúklinga sem fengu fremanezúmab ársfjórðungslega og 
34% sjúklinga sem fengu fremanezúmab mánaðarlega náðu minnst 50% lækkun á MMD samanborið 
við 9% hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu (p < 0,0001) á 12 vikna meðferðartímabilinu. Áhrifin komu 
einnig fram allt frá fyrsta mánuðinum og voru viðvarandi á meðferðartímabilinu (sjá mynd 3). Ekkert 
ræsimerki kom fram á 6 mánaða meðferðartímabilinu. 
 
Mynd 3: Meðaltalsbreyting frá upphafsgildi á meðalfjölda höfuðverkjadaga í mánuði í 
rannsókn 4 
 

 
Meðaltal í upphafi (meðalfjöldi höfuðverkjadaga í mánuði): Lyfleysa: 14,4; AJOVY ársfjórðungslega: 14,1; 
AJOVY mánaðarlega: 14,1.  
 
Börn 
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Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á AJOVY 
hjá einum eða fleiri undirhópum barna við fyrirbyggingu á mígrenihöfuðverk (sjá upplýsingar í 
kafla 4.2 um notkun handa börnum). 
 
5.2 Lyfjahvörf 
 
Frásog 
 
Eftir gjöf á stökum 225 mg og 675 mg skammti af fremanezúmab undir húð var miðgildistími fram að 
hámarksþéttni (tmax) 5 til 7 dagar hjá heilbrigðum einstaklingum. Heildaraðgengi fremanezúmabs eftir 
gjöf undir húð með 225 mg og 900 mg hjá heilbrigðum einstaklingum var 55% (±SD sem nemur 23%) 
til 66% (±SD sem nemur 26%). Skammtasamræmi (dose proportionality) samkvæmt þýðisgreiningu á 
lyfjahvörfum reyndist vera á milli 225 mg og 675 mg. Jafnvægi var náð eftir u.þ.b. 168 daga (u.þ.b. 
6 mánuði) í kjölfar mánaðarlegrar skömmtunar með 225 mg og ársfjórðungslegrar skömmtunar með 
675 mg. Miðgildi uppsöfnunarhlutfalls, byggt á skammtaáætlunum einu sinni í mánuði og einu sinni á 
ársfjórðungi, er u.þ.b. 2,4 og 1,2, talið í sömu röð. 
 
Dreifing 
 
Samkvæmt mati byggðu á líkani sem gefur til kynna að aðgengi sé 66% (±SD sem nemur 26%) hjá 
sjúklingum, var dreifingarrúmmál hjá dæmigerðum sjúklingi 3,6 l (35,1 % CV) eftir gjöf í bláæð með 
225 mg, 675 mg og 900 mg af fremanezúmabi. 
 
Umbrot 
 
Eins og við á um önnur einstofna mótefni er búist við að fremanezúmab verði brotið niður með 
próteinsundrun af völdum ensíma í lítil peptíð og amínósýrur. 
 
Brotthvarf 
 
Samkvæmt mati byggðu á líkani sem gefur til kynna að aðgengi sé 66% (±SD sem nemur 26%) hjá 
sjúklingum, var miðlæg úthreinsun hjá dæmigerðum sjúklingi 0,09 l/dag (23,4 % CV) eftir gjöf í 
bláæð með 225 mg, 675 mg og 900 mg af fremanezúmabi. Lítil peptíð og amínósýrur sem myndast 
eru hugsanlega endurnýtt í líkamanum til nýmyndunar próteina, að öðrum kosti eru þau útskilin um 
nýru. Áætlaður helmingunartími fremanezúmabs er 30 dagar. 
 
Sérstakir sjúklingahópar 
 
Lyfjahvarfagreining á þýði var gerð á upplýsingum frá 2.546 einstaklingum þar sem litið var á aldur, 
kynþátt, kyn og þyngd. Gert er ráð fyrir u.þ.b. tvöfalt meiri útsetningu í lægsta 
líkamsþyngdarfjórðungi (43,5 til 60,5 kg) samanborið við hæsta líkamsþyngdarfjórðung (84,4 til 
131,8 kg). Hins vegar hafði líkamsþyngd engin sýnileg áhrif á klíníska verkun samkvæmt greiningu á 
svörun við útsetningu hjá sjúklingum með mígreni í köstum og langvinnt mígreni. Ekki er þörf á 
skammtaaðlögun fyrir fremanezúmab. Engar upplýsingar liggja fyrir um tengsl milli útsetningar og 
verkunar hjá einstaklingum með líkamsþyngd sem nemur >132 kg. 
 
Skert nýrna- og lifrarstarfsemi 
Þar sem ekki er vitað til þess að brotthvarf einstofna mótefna fari fram með efnaferlum í nýrum eða 
umbrotum í lifur, er ekki búist við að skert nýrna- og lifrarstarfsemi hafi áhrif á lyfjahvörf 
fremanezúmabs. Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi 
(eGFR <30 ml/mín./1,73 m2). Þýðisgreining á lyfjahvörfum á samþættum gögnum úr klínískum 
rannsóknum á AJOVY sýndi ekki fram á mun á lyfjahvörfum fremanezúmabs hjá sjúklingum með 
væga eða miðlungsmikla skerðingu á nýrnastarfsemi eða skerðingu á lifrarstarfsemi samanborið við þá 
sem eru með eðlilega nýrna- eða lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.2). 
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5.3 Forklínískar upplýsingar 
 
Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna 
rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta og eiturverkunum á æxlun 
og þroska. 
 
Þar sem fremanezúmab er einstofna mótefni hafa engar rannsóknir á eiturverkunum á erfðaefni eða 
krabbameinsvaldandi áhrifum verið gerðar. 
 
 
6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
6.1 Hjálparefni 
 
L-histidín 
L-histidín hýdróklóríð einhýdrat 
Súkrósi 
Tvínatríum etýlendíamín tetraediksýrutvíhýdrat (EDTA) 
Pólýsorbat 80 (E 433) 
Vatn fyrir stungulyf 
 
6.2 Ósamrýmanleiki 
 
Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið 
gerðar. 
 
6.3 Geymsluþol 
 
Áfyllt sprauta 
3 ár 
 
Áfylltur lyfjapenni 
3 ár 
 
6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 
Geymið í kæli (2 °C – 8 °C). 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfylltu sprautuna/sprauturnar eða áfyllta lyfjapennann/lyfjapennana í ytri umbúðum til varnar 
gegn ljósi. 
AJOVY má geyma utan kælis í allt að 7 daga við lægri hita en 30 °C. Farga skal AJOVY ef það hefur 
verið lengur utan kælis en 7 daga. 
Þegar lyfið hefur verið geymt við stofuhita má ekki setja það aftur í kæli. 
 
6.5 Gerð íláts og innihald 
 
Áfyllt sprauta 
 
1,5 ml lausn í 2,25 ml sprautu úr gleri af gerð I með stimpiltappa (brómóbútýlgúmmí) og nál. 
 
Pakkningastærðir með 1 eða 3 áfylltum sprautum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu 
markaðssettar. 
 
Áfylltur lyfjapenni 
 
Áfylltur lyfjapenni með 1,5 ml lausn í 2,25 ml sprautu úr gleri af gerð I með stimpiltappa 
(brómóbútýlgúmmí) og nál. 
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Pakkningastærðir með 1 eða 3 áfylltum lyfjapennum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu 
markaðssettar. 
 
6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun 
 
Notkunarleiðbeiningar 
 
Fylgja skal vandlega, skref fyrir skref, nákvæmum leiðbeiningum um notkun aftast í fylgiseðlinum. 
Áfyllta sprautan og áfyllti lyfjapenninn eru eingöngu einnota. 
Ekki skal nota AJOVY ef lausnin er skýjuð eða mislituð eða inniheldur agnir. 
Ekki skal nota AJOVY ef lausnin hefur verið fryst. 
Ekki skal hrista áfylltu sprautuna og áfyllta lyfjapennann. 
 
Förgun 
 
Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 
 
 
7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 
TEVA GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Þýskaland 
 
 
8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
Áfyllt sprauta 
 
EU/1/19/1358/001 – 1 áfyllt sprauta 
EU/1/19/1358/002 – 3 áfylltar sprautur 
 
Áfylltur lyfjapenni 
 
EU/1/19/1358/003 – 1 áfylltur lyfjapenni 
EU/1/19/1358/004 – 3 áfylltir lyfjapennar 
 
 
9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 
 
Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 28. mars 2019 
 
 
10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
 
 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.  

http://www.ema.europa.eu/
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D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI 
OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS 
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A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR 
SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT 

 
Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna 
 
CELLTRION Inc. 
20 Academy-ro 51 beon-gil 
Yeonsu-gu 
22014 Incheon 
Suður-Kórea 
 
Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt 
 
Merckle GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Þýskaland 
 
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Holland 
 
Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma 
fram í prentuðum fylgiseðli. 
 
 
B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN 
 
Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, 
kafla 4.2). 
 
 
C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS 
 
• Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR) 
 
Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir 
viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í 
tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni. 
 
Markaðsleyfishafi skal leggja fram fyrstu samantektina um öryggi lyfsins innan 6 mánaða frá útgáfu 
markaðsleyfis. 
 
 



17 
 

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ 
NOTKUN LYFSINS 

 
• Áætlun um áhættustjórnun 
 
Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og 
fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun 
um áhættustjórnun sem ákveðnar verða. 
 
Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun: 

• Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu. 
• Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar 

upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða 
vegna þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst. 
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VIÐAUKI III 
 

ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL 
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A. ÁLETRANIR 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
YTRI ASKJA – ÁFYLLT SPRAUTA 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
AJOVY 225 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
fremanezumab 
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Ein áfyllt sprauta inniheldur 225 mg af fremanezumabi. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: L-histidín, L-histidín hýdróklóríð einhýdrat, súkrósi, tvínatríum etýlendíamín 
tetraediksýrutvíhýdrat (EDTA), pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stungulyf, lausn 
1 áfyllt sprauta með 1,5 ml af lausn 
3 áfylltar sprautur með 1,5 ml af lausn 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
Til notkunar undir húð 
Eingöngu einnota. 
 
OPNIÐ HÉR 
LYFTIÐ HÉR 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
Farga skal AJOVY ef það hefur verið lengur utan kælis en 7 daga. 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. 
Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
TEVA GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Þýskaland 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/19/1358/001 1 áfyllt sprauta 
EU/1/19/1358/002 3 áfylltar sprautur 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
AJOVY sprauta 
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
ÁLETRUN ÁFYLLTRAR SPRAUTU 
 
 
1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
AJOVY 225 mg stungulyf 
fremanezumab 
s.c. 
 
 
2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
1,5 ml 
 
 
6. ANNAÐ 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
YTRI ASKJA – ÁFYLLTUR LYFJAPENNI 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
AJOVY 225 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
fremanezumab 
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur 225 mg af fremanezumabi. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Hjálparefni: L-histidín, L-histidín hýdróklóríð einhýdrat, súkrósi, tvínatríum etýlendíamín 
tetraediksýrutvíhýdrat (EDTA), pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stungulyf, lausn 
1 áfylltur lyfjapenni með 1,5 ml af lausn 
3 áfylltir lyfjapennar með 1,5 ml af lausn 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
Til notkunar undir húð 
Eingöngu einnota. 
 
OPNIÐ HÉR 
LYFTIÐ HÉR 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
Farga skal AJOVY ef það hefur verið lengur utan kælis en 7 daga. 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Má ekki frjósa. 
Geymið áfyllta lyfjapennann í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. 
Geymið áfylltu lyfjapennana í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
TEVA GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Þýskaland 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/19/1358/003 1 áfylltur lyfjapenni 
EU/1/19/1358/004 3 áfylltir lyfjapennar 
 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
AJOVY lyfjapenni 
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
ÁLETRUN ÁFYLLTS LYFJAPENNA 
 
 
1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
AJOVY 225 mg stungulyf 
fremanezumab 
s.c. 
 
 
2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
1,5 ml 
 
 
6. ANNAÐ 
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B. FYLGISEÐILL 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling 
 

AJOVY 225 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
fremanezúmab 

 
Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og 

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. 
Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir. 
 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 
upplýsingar. 
- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 
- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 
 
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
 
1. Upplýsingar um AJOVY og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota AJOVY 
3. Hvernig nota á AJOVY 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á AJOVY 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um AJOVY og við hverju það er notað 
 
Upplýsingar um AJOVY 
AJOVY er lyf sem inniheldur virka innihaldsefnið fremanezúmab, einstofna mótefni, sem er tegund 
próteins sem greinir og tengist sértækum markefnum í líkamanum. 
 
Hvernig AJOVY virkar 
Efni í líkamanum sem nefnist kalsítónín genatengt peptíð (CGRP, calcitonin gene-related peptide) 
gegnir mikilvægu hlutverki í mígreni. Fremanezúmab tengist CGRP og kemur í veg fyrir virkni þess. 
Þessi minnkun á virkni CGRP dregur úr mígreniköstum. 
 
Við hverju AJOVY er notað 
AJOVY er notað til að fyrirbyggja mígreni hjá fullorðnum sem eru með minnst 4 mígrenisdaga í 
mánuði. 
 
Hver ávinningurinn er af notkun AJOVY 
AJOVY dregur úr tíðni mígrenikasta og höfuðverkjadaga. Þetta lyf dregur einnig úr fötluninni sem 
tengist mígreni og minnkar þörf fyrir lyf sem notuð eru til þess að meðhöndla mígreniköst. 
 
 
2. Áður en byrjað er að nota AJOVY 
 
Ekki má nota AJOVY 
ef um er að ræða ofnæmi fyrir fremanezúmabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 
kafla 6). 
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Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitið tafarlaust ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum ef þú færð einhver merki 
um alvarleg ofnæmisviðbrögð, t.d. öndunarerfiðleika, þrota í vörum og tungu eða mikil útbrot, eftir 
inndælingu AJOVY. Þessi viðbrögð geta komið fram innan 24 klst. frá notkun AJOVY, en geta 
stundum verið síðbúin. 
 
Láttu lækninn vita ef þú ert með eða hefur verið með hjarta- og æðasjúkdóm (kvillar sem hafa áhrif á 
hjarta og æðar) áður en þú notar lyfið, vegna þess að AJOVY hefur ekki verið rannsakað hjá 
sjúklingum með tiltekna hjarta- og æðasjúkdóma. 
 
Börn og unglingar 
AJOVY er ekki ráðlagt til notkunar handa börnum og unglingum yngri en 18 ára vegna þess að það 
hefur ekki verið rannsakað hjá þessum aldurshópi. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða AJOVY 
Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu 
að verða notuð. 
 
Meðganga og brjóstagjöf 
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 
eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Æskilegt er að forðast notkun AJOVY á meðgöngu þar sem 
áhrif lyfsins á meðgöngu eru ekki þekkt. 
 
Við brjóstagjöf eða ef brjóstagjöf er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en 
lyfið er notað. Þú þarft að ákveða í samráði við lækninn hvort þú munir nota AJOVY á meðan þú ert 
með barn á brjósti. 
 
Akstur og notkun véla 
Ekki er búist við að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 
 
AJOVY inniheldur natríum 
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri skammtaeiningu, þ.e.a.s. er sem næst 
natríumlaust. 
 
 
3. Hvernig nota á AJOVY 
 
Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 
lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 
 
AJOVY er gefið með inndælingu undir húð. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur mun útskýra fyrir þér 
eða umönnunaraðila þínum hvernig gefa eigi inndælinguna. Ekki skal sprauta AJOVY fyrr en þú eða 
umönnunaraðili þinn hafið fengið þjálfun til þess hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingi. 
 
Lesa skal „Notkunarleiðbeiningar“ fyrir áfyllta sprautu vandlega áður en AJOVY er notað. 
 
Hversu miklu á að sprauta og hvenær 
Læknirinn mun ræða við þig og ákveða með þér viðeigandi skammtaáætlun. Tveir mismunandi 
ráðlagðir skömmtunarkostir eru í boði: 
- ein inndæling (225 mg) einu sinni í mánuði (mánaðarleg skömmtun) eða 
- þrjár inndælingar (675 mg) á 3 mánaða fresti (ársfjórðungsleg skömmtun) 
 
Ef skammturinn er 675 mg skal gefa þrjár inndælingar, hverja á eftir annarri á þremur mismunandi 
stöðum. 
 
Notaðu áminningaraðferð eins og athugasemdir á dagatali eða dagbók til að hjálpa þér að muna eftir 
næsta skammti svo að þú gleymir ekki skammti eða takir skammt of skömmu eftir síðasta skammt. 
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Ef notaður er stærri skammtur AJOVY en mælt er fyrir um 
Ef þú hefur notað meira AJOVY en mælt er fyrir um skaltu segja lækninum frá því. 
 
Ef gleymist að nota AJOVY 
Ef þú hefur gleymt skammti af AJOVY skaltu sprauta skammtinum sem gleymdist eins fljótt og auðið 
er. Ekki á að nota tvöfaldan skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Ef þú ert ekki 
viss hvenær þú átt að sprauta AJOVY, skaltu leita ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða 
hjúkrunarfræðingnum. 
 
Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 
notkun lyfsins. 
 
 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 
Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 
 
Eftirfarandi aukaverkanir kunna að koma fram: 
 
Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
Verkur, hersli eða roði á inndælingarstað 
 
Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
Kláði á inndælingarstað 
 
Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) 
Útbrot á inndælingarstað 
Ofnæmisviðbrögð eins og útbrot, þroti eða ofsakláði (sjá kafla 2) 
 
Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum) 
Alvarleg ofnæmisviðbrögð (einkenni geta m.a. verið öndunarerfiðleikar, þroti í vörum, tungu eða 
alvarleg útbrot) (sjá kafla 2. „Varnaðarorð og varúðarreglur“). 
 
Tilkynning aukaverkana 
Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 
aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 
samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 
aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 
 
 
5. Hvernig geyma á AJOVY 
 
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum sprautunnar og ytri öskju á 
eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
 
Geymið í kæli (2 °C – 8 °C). Má ekki frjósa. 
Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til að verja lyfið gegn ljósi. 
 
Lyfið má taka úr kæli og geyma við hita allt að 30 °C í að hámarki 7 daga. Farga skal lyfinu ef það 
hefur verið lengur utan kælis en 7 daga. Þegar lyfið hefur verið geymt við stofuhita má ekki setja það 
aftur í kæli. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Ekki skal nota lyfið ef átt hefur verið við ytri umbúðir, sprautan er skemmd eða lyfið er skýjað, 
mislitað eða inniheldur agnir. 
 
Sprautan er eingöngu einnota. 
 
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 
apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 
umhverfið. 
 
 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
AJOVY inniheldur 
- Virka innihaldsefnið er fremanezúmab. 

Hver áfyllt sprauta inniheldur 225 mg af fremanezúmabi. 
- Önnur innihaldsefni (hjálparefni) eru L-histidín, L-histidín hýdróklóríð einhýdrat, súkrósi, 

tvínatríum etýlendíamín tetraediksýrutvíhýdrat (EDTA), pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf. 
 
Lýsing á útliti AJOVY og pakkningastærðir 
AJOVY er stungulyf, lausn (stungulyf) í áfylltri sprautu með áfastri inndælingarnál í þynnu. AJOVY 
er tær, litlaus eða ljósgul lausn. Hver áfyllt sprauta inniheldur 1,5 ml af lausn. 
 
AJOVY er fáanlegt í pakkningum með 1 eða 3 áfylltum sprautum. Ekki er víst að allar 
pakkningastærðir séu markaðssettar. 
 
Markaðsleyfishafi 
TEVA GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Þýskaland 
 
Framleiðandi 
Merckle GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Þýskaland 
 
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Holland 
 
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 
 
België/Belgique/Belgien 
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 
Tél/Tel: +32 38207373  
 

Lietuva 
UAB Teva Baltics 
Tel: +370 52660203 
 

България 
Тева Фарма ЕАД  
Teл: +359 24899585 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 38207373 
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Česká republika 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
Tel: +420 251007111 

Magyarország 
Teva Gyógyszergyár Zrt.  
Tel: +36 12886400  

Danmark 
Teva Denmark A/S  
Tlf: +45 44985511  
 

Malta 
Teva Pharmaceuticals Ireland  
L-Irlanda  
Tel: +44 2075407117 
 

Deutschland 
TEVA GmbH 
Tel: +49 73140208  
 

Nederland 
Teva Nederland B.V. 
Tel: +31 8000228400  
 

Eesti 
UAB Teva Baltics Eesti filiaal  
Tel: +372 6610801 
 

Norge 
Teva Norway AS  
Tlf: +47 66775590  
 

Ελλάδα 
Specifar A.B.E.E. 
Τηλ: +30 2118805000 

Österreich 
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH  
Tel: +43 1970070 
 

España 
Teva Pharma, S.L.U.  
Tel: +34 913873280  

Polska 
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
Tel: +48 223459300  
 

France 
Teva Santé  
Tél: +33 155917800  
 

Portugal 
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.  
Tel: +351 214767550  

Hrvatska 
Pliva Hrvatska d.o.o. 
Tel: +385 13720000  
 

România 
Teva Pharmaceuticals S.R.L. 
Tel: +40 212306524  
 

Ireland 
Teva Pharmaceuticals Ireland  
Tel: +44 2075407117 
 

Slovenija 
Pliva Ljubljana d.o.o.  
Tel: +386 15890390 

Ísland 
Teva Pharma Iceland ehf. 
Sími: +354 5503300 
 

Slovenská republika 
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.  
Tel: +421 257267911  

Italia 
Teva Italia S.r.l.  
Tel: +39 028917981  

Suomi/Finland 
Teva Finland Oy 
Puh/Tel: +358 201805900  
 

Κύπρος 
Specifar A.B.E.E. 
Ελλάδα 
Τηλ: +30 2118805000 
 

Sverige 
Teva Sweden AB  
Tel: +46 42121100  
 

Latvija 
UAB Teva Baltics filiāle Latvijā  
Tel: +371 67323666  
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Teva Pharmaceuticals Ireland 
Ireland 
Tel: +44 2075407117 
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Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í {mánuður ÁÁÁÁ}. 
 
Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Notkunarleiðbeiningar 
 

AJOVY 225 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu 
fremanezúmab 

 
 
Áður en þú notar AJOVY áfylltu sprautuna skaltu lesa og fara vandlega eftir hverju þrepi 
leiðbeininganna. 

 
Mikilvægar upplýsingar: 

• AJOVY áfyllta sprautan er eingöngu einnota. 
• Hver AJOVY áfyllt sprauta inniheldur 225 mg af fremanezúmabi. Það fer eftir skammtinum 

hvort þú þarft að nota 1 áfyllta sprautu eða 3 áfylltar sprautur. 
• AJOVY er sprautað undir húðina (inndæling undir húð). Þú skalt ekki sprauta þig sjálf(ur) fyrr 

en þú hefur fengið þjálfun til þess hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum. 
• Lestu AJOVY fylgiseðilinn vandlega til að fá frekari upplýsingar um lyfið. 
• Aldrei má toga í stimpilinn, vegna þess að það getur skemmt áfylltu sprautuna. 
• Ekki má hrista áfylltu sprautuna. 
• Settu öskjuna tafarlaust aftur í kælinn, ef einhverjar ónotaðar sprautur eru eftir í öskjunni. 

 
Hlutar AJOVY áfylltu sprautunnar 

 
Skref 1: Inndæling undirbúin 

a) Safnaðu saman eftirfarandi búnaði fyrir inndælinguna: 
− 1 eða 3 AJOVY áfylltar sprautur til að gefa 1 eða 3 inndælingar, háð skammtinum 
− 1 sprittþurrka fyrir hverja inndælingu 
− 1 grisja eða bómullarhnoðri fyrir hverja inndælingu 
− 1 ílát fyrir oddhvassa hluti eða stunguhelt ílát 

b) Komdu búnaðinum sem þú hefur safnað fyrir á hreinu, sléttu yfirborði. 

c) Bíddu í 30 mínútur til að AJOVY nái stofuhita til að draga úr óþægindum við 
inndælingu. 

− Ekki má skilja áfylltu sprautuna eftir í sólskini. 
− Ekki má hita áfylltu sprautuna í örbylgjuofni eða með öðrum hitagjafa. 

− Ekki má taka nálarlokið af. 

d) Þvoðu hendur með sápu og vatni og þurrkaðu þær vandlega með hreinu handklæði. 
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e) Skoðaðu AJOVY áfylltu sprautuna. 
− Athugaðu áletrun sprautunnar. Gakktu úr skugga um að nafnið AJOVY sé sýnilegt á 

áletruninni. 
− Athugaðu hvort lyfið í sprautunni sé tært og hvort það sé litlaust eða ljósgult. 
− Þú gætir séð litlar loftbólur í áfylltu sprautunni. Það er eðlilegt. 
− Ekki má nota áfylltu sprautuna ef þú sérð eitthvað af eftirfarandi: 

 Sprautan virðist vera skemmd. 
 Fyrningardagsetningin er liðin eða áfyllta sprautan hefur verið lengur utan 

kælis en 7 daga. 
 Lyfið er skýjað, mislitað eða inniheldur agnir. 

 
f) Veldu inndælingarstað. 

− Veldu inndælingarstað á eftirfarandi svæðum: 
 Magasvæðinu (kviðnum), fyrir utan u.þ.b. 5 cm umhverfis naflann 
 Framanverðum lærum, u.þ.b. 5 cm fyrir ofan hnéð og 5 cm undir náranum 
 Aftanverðum upphandleggjum, í holdugu svæðin aftan á efri hlutanum 

− Ef þörf er á mörgum inndælingum má gefa þær á sömu eða mismunandi svæðum 
(kvið, læri, upphandlegg), en þú ættir að forðast að sprauta á nákvæmlega sama stað. 

 
g) Hreinsaðu inndælingarstaðinn. 

− Hreinsaðu valinn inndælingarstað með nýrri sprittþurrku. 
− Bíddu í 10 sekúndur til að leyfa húðinni að þorna áður en þú sprautar. 
− Ekki má sprauta AJOVY á svæði sem er aumt, rautt, heitt, marið, hart, húðflúrað eða 

með örum eða slitum. 
 

Skref 2: Hvernig á að sprauta 

a) Aðeins þegar þú ert tilbúin(n) að dæla lyfinu inn, skaltu draga nálarlokið beint af og 
fargaðu því. 

− Ekki má setja nálarlokið aftur á áfylltu sprautuna, til að koma í veg fyrir áverka og 
sýkingu. 

− Ekki má snerta nálina. 
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b) Sprautaðu samkvæmt skrefunum fjórum hér að neðan. 

1. Klíptu varlega í a.m.k. 
2,5 cm af húðinni sem 
þú hefur hreinsað. 

2. Stingdu nálinni í 
húðfellinguna með 45° til 
90° horni. 

3. Þrýstu 
stimplinum 
hægt inn. 

4. Þrýstu 
stimplinum 
eins langt niður 
og hann kemst 
til að sprauta 
öllu lyfinu. 

 

 

c) Fjarlægðu nálina úr húðinni. 
− Þegar þú hefur sprautað öllu lyfinu skaltu draga nálina beint út. 
− Aldrei má setja lokið aftur á nálina, til að koma í veg fyrir áverka og sýkingu. 

 

d) Þrýstu á inndælingarstaðinn. 
− Notaðu hreinan, þurran bómullarhnoðra eða grisju til að þrýsta varlega á 

inndælingarstaðinn í nokkrar sekúndur. 
− Ekki má nudda inndælingarstaðinn eða endurnýta áfylltu sprautuna. 
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Skref 3: Förgun áfylltu sprautunnar 

a) Fargaðu áfylltu sprautunni tafarlaust. 
− Settu notuðu áfylltu sprauturnar (með nálinni á) í ílát fyrir oddhvassa hluti tafarlaust 

eftir notkun. 
− Ekki má henda (farga) lausum nálum, sprautum eða áfylltum sprautum með 

heimilissorpi. 
− Ekki má endurnota notuð ílát fyrir oddhvassa hluti eða setja í endurvinnslu. 

b) Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum um hvernig farga 
eigi ílátinu. 

 
Ef skammturinn er 675 mg skal endurtaka skref 1 e) til 3 a) með annarri og þriðju áfylltu 
sprautunni til þess að gefa fullan skammt með inndælingu. 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling 

 
AJOVY 225 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 

fremanezúmab 
 

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og 
örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. 
Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir. 
 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 
upplýsingar. 
- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 
- Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir 

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 
 
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
 
1. Upplýsingar um AJOVY og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota AJOVY 
3. Hvernig nota á AJOVY 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á AJOVY 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um AJOVY og við hverju það er notað 
 
Upplýsingar um AJOVY 
AJOVY er lyf sem inniheldur virka innihaldsefnið fremanezúmab, einstofna mótefni, sem er tegund 
próteins sem greinir og tengist sértækum markefnum í líkamanum. 
 
Hvernig AJOVY virkar 
Efni í líkamanum sem nefnist kalsítónín genatengt peptíð (CGRP, calcitonin gene-related peptide) 
gegnir mikilvægu hlutverki í mígreni. Fremanezúmab tengist CGRP og kemur í veg fyrir virkni þess. 
Þessi minnkun á virkni CGRP dregur úr mígreniköstum. 
 
Við hverju AJOVY er notað 
AJOVY er notað til að fyrirbyggja mígreni hjá fullorðnum sem eru með minnst 4 mígrenisdaga í 
mánuði. 
 
Hver ávinningurinn er af notkun AJOVY 
AJOVY dregur úr tíðni mígrenikasta og höfuðverkjadaga. Þetta lyf dregur einnig úr fötluninni sem 
tengist mígreni og minnkar þörf fyrir lyf sem notuð eru til þess að meðhöndla mígreniköst. 
 
 
2. Áður en byrjað er að nota AJOVY 
 
Ekki má nota AJOVY 
ef um er að ræða ofnæmi fyrir fremanezúmabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í 
kafla 6). 
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Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitið tafarlaust ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum ef þú færð einhver merki 
um alvarleg ofnæmisviðbrögð, t.d. öndunarerfiðleika, þrota í vörum og tungu eða mikil útbrot, eftir 
inndælingu AJOVY. Þessi viðbrögð geta komið fram innan 24 klst. frá notkun AJOVY, en geta 
stundum verið síðbúin. 
 
Láttu lækninn vita ef þú ert með eða hefur verið með hjarta- og æðasjúkdóm (kvillar sem hafa áhrif á 
hjarta og æðar) áður en þú notar lyfið, vegna þess að AJOVY hefur ekki verið rannsakað hjá 
sjúklingum með tiltekna hjarta- og æðasjúkdóma. 
 
Börn og unglingar 
AJOVY er ekki ráðlagt til notkunar handa börnum og unglingum yngri en 18 ára vegna þess að það 
hefur ekki verið rannsakað hjá þessum aldurshópi. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða AJOVY 
Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu 
að verða notuð. 
 
Meðganga og brjóstagjöf 
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 
eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Æskilegt er að forðast notkun AJOVY á meðgöngu þar sem 
áhrif lyfsins á meðgöngu eru ekki þekkt. 
 
Við brjóstagjöf eða ef brjóstagjöf er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en 
lyfið er notað. Þú þarft að ákveða í samráði við lækninn hvort þú munir nota AJOVY á meðan þú ert 
með barn á brjósti. 
 
Akstur og notkun véla 
Ekki er búist við að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. 
 
AJOVY inniheldur natríum 
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri skammtaeiningu, þ.e.a.s. er sem næst 
natríumlaust. 
 
 
3. Hvernig nota á AJOVY 
 
Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 
lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. 
 
AJOVY er gefið með inndælingu undir húð. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur mun útskýra fyrir þér 
eða umönnunaraðila þínum hvernig gefa eigi inndælinguna. Ekki skal sprauta AJOVY fyrr en þú eða 
umönnunaraðili þinn hafið fengið þjálfun til þess hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingi. 
 
Lesa skal „Notkunarleiðbeiningar“ fyrir áfylltan lyfjapenna vandlega áður en AJOVY er notað. 
 
Hversu miklu á að sprauta og hvenær 
Læknirinn mun ræða við þig og ákveða með þér viðeigandi skammtaáætlun. Tveir mismunandi 
ráðlagðir skömmtunarkostir eru í boði: 

- ein inndæling (225 mg) einu sinni í mánuði (mánaðarleg skömmtun) eða 
- þrjár inndælingar (675 mg) á 3 mánaða fresti (ársfjórðungsleg skömmtun) 

 
Ef skammturinn er 675 mg skal gefa þrjár inndælingar, hverja á eftir annarri á þremur mismunandi 
stöðum. 
 
Notaðu áminningaraðferð eins og athugasemdir á dagatali eða dagbók til að hjálpa þér að muna eftir 
næsta skammti svo að þú gleymir ekki skammti eða takir skammt of skömmu eftir síðasta skammt. 
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Ef notaður er stærri skammtur AJOVY en mælt er fyrir um 
Ef þú hefur notað meira AJOVY en mælt er fyrir um skaltu segja lækninum frá því. 
 
Ef gleymist að nota AJOVY 
Ef þú hefur gleymt skammti af AJOVY skaltu sprauta skammtinum sem gleymdist eins fljótt og auðið 
er. Ekki á að nota tvöfaldan skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Ef þú ert ekki 
viss hvenær þú átt að sprauta AJOVY, skaltu leita ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða 
hjúkrunarfræðingnum. 
 
Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um 
notkun lyfsins. 
 
 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 
Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 
 
Eftirfarandi aukaverkanir kunna að koma fram: 
 
Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
Verkur, hersli eða roði á inndælingarstað 
 
Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
Kláði á inndælingarstað 
 
Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) 
Útbrot á inndælingarstað 
Ofnæmisviðbrögð eins og útbrot, þroti eða ofsakláði (sjá kafla 2) 
 
Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum) 
Alvarleg ofnæmisviðbrögð (einkenni geta m.a. verið öndunarerfiðleikar, þroti í vörum, tungu eða 
alvarleg útbrot) (sjá kafla 2. „Varnaðarorð og varúðarreglur“). 
 
Tilkynning aukaverkana 
Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 
aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 
samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 
aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 
 
 
5. Hvernig geyma á AJOVY 
 
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum lyfjapennans og ytri öskju 
á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
 
Geymið í kæli (2 °C – 8 °C). Má ekki frjósa. 
Geymið áfyllta lyfjapennann í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 
Lyfið má taka úr kæli og geyma við hita allt að 30 °C í að hámarki 7 daga. Farga skal lyfinu ef það 
hefur verið lengur utan kælis en 7 daga. Þegar lyfið hefur verið geymt við stofuhita má ekki setja það 
aftur í kæli. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Ekki skal nota lyfið ef átt hefur verið við ytri umbúðir, lyfjapenninn er skemmdur eða lyfið er skýjað, 
mislitað eða inniheldur agnir. 
 
Lyfjapenninn er eingöngu einnota. 
 
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 
apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 
umhverfið. 
 
 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
AJOVY inniheldur 
- Virka innihaldsefnið er fremanezúmab. 

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 225 mg af fremanezúmabi. 
- Önnur innihaldsefni (hjálparefni) eru L-histidín, L-histidín hýdróklóríð einhýdrat, súkrósi, 

tvínatríum etýlendíamín tetraediksýrutvíhýdrat (EDTA), pólýsorbat 80 og vatn fyrir stungulyf. 
 
Lýsing á útliti AJOVY og pakkningastærðir 
AJOVY er stungulyf, lausn (stungulyf) í áfylltum stakskammta lyfjapenna. AJOVY er tær, litlaus eða 
ljósgul lausn. Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 1,5 ml af lausn. 
 
AJOVY er fáanlegt í pakkningum með 1 eða 3 áfylltum lyfjapennum. Ekki er víst að allar 
pakkningastærðir séu markaðssettar. 
 
Markaðsleyfishafi 
TEVA GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Þýskaland 
 
Framleiðandi 
Merckle GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Þýskaland 
 
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Holland 
 
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 
 
België/Belgique/Belgien 
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 
Tél/Tel: +32 38207373  
 

Lietuva 
UAB Teva Baltics 
Tel: +370 52660203 
 

България 
Тева Фарма ЕАД  
Teл: +359 24899585 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 38207373 
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Česká republika 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
Tel: +420 251007111 

Magyarország 
Teva Gyógyszergyár Zrt.  
Tel: +36 12886400  

Danmark 
Teva Denmark A/S  
Tlf: +45 44985511  
 

Malta 
Teva Pharmaceuticals Ireland  
L-Irlanda  
Tel: +44 2075407117 
 

Deutschland 
TEVA GmbH 
Tel: +49 73140208  
 

Nederland 
Teva Nederland B.V. 
Tel: +31 8000228400  
 

Eesti 
UAB Teva Baltics Eesti filiaal  
Tel: +372 6610801 
 

Norge 
Teva Norway AS  
Tlf: +47 66775590  
 

Ελλάδα 
Specifar A.B.E.E. 
Τηλ: +30 2118805000 

Österreich 
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH  
Tel: +43 1970070 
 

España 
Teva Pharma, S.L.U.  
Tel: +34 913873280  

Polska 
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
Tel: +48 223459300  
 

France 
Teva Santé  
Tél: +33 155917800  
 

Portugal 
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.  
Tel: +351 214767550  

Hrvatska 
Pliva Hrvatska d.o.o. 
Tel: +385 13720000  
 

România 
Teva Pharmaceuticals S.R.L. 
Tel: +40 212306524  
 

Ireland 
Teva Pharmaceuticals Ireland  
Tel: +44 2075407117 
 

Slovenija 
Pliva Ljubljana d.o.o.  
Tel: +386 15890390 

Ísland 
Teva Pharma Iceland ehf. 
Sími: +354 5503300 
 

Slovenská republika 
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.  
Tel: +421 257267911  

Italia 
Teva Italia S.r.l.  
Tel: +39 028917981  

Suomi/Finland 
Teva Finland Oy 
Puh/Tel: +358 201805900  
 

Κύπρος 
Specifar A.B.E.E. 
Ελλάδα 
Τηλ: +30 2118805000 
 

Sverige 
Teva Sweden AB  
Tel: +46 42121100  
 

Latvija 
UAB Teva Baltics filiāle Latvijā  
Tel: +371 67323666  
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Teva Pharmaceuticals Ireland 
Ireland 
Tel: +44 2075407117 
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Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í {mánuður ÁÁÁÁ}. 
 
Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Notkunarleiðbeiningar 
 

AJOVY 225 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 
fremanezúmab 

 
 
Áður en þú notar AJOVY áfyllta lyfjapennann skaltu lesa og fara vandlega eftir hverju þrepi 
leiðbeininganna. 

 
Mikilvægar upplýsingar: 
• AJOVY áfyllti lyfjapenninn er eingöngu einnota. 
• Hver AJOVY áfylltur lyfjapenni inniheldur 225 mg af fremanezúmabi. Það fer eftir 

skammtinum hvort þú þarft að nota 1 áfylltan lyfjapenna eða 3 áfyllta lyfjapenna. 
• AJOVY er sprautað undir húðina (inndæling undir húð). Þú skalt ekki sprauta þig sjálf(ur) fyrr 

en þú hefur fengið þjálfun til þess hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum. 
• Lestu AJOVY fylgiseðilinn vandlega til að fá frekari upplýsingar um lyfið. 
• Ekki má hrista áfyllta lyfjapennann. 
• Settu öskjuna tafarlaust aftur í kælinn, ef einhverjir ónotaðir lyfjapennar eru eftir í öskjunni. 

 

AJOVY áfylltur lyfjapenni (fyrir notkun) 

 
 

AJOVY áfylltur lyfjapenni (eftir notkun) 
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• Blái stimpillinn færist niður gluggann meðan á inndælingu stendur. Blái stimpillinn fyllir út í 
gluggann þegar inndælingunni er lokið. (Athugið: Þegar blái stimpillinn hefur fyllt út í gluggann 
getur þú enn séð gráa tappann.) 

• Þegar þú sprautar AJOVY skaltu halda áfyllta lyfjapennanum þannig að höndin sé ekki fyrir 
glugganum. 

 
Skref 1: Inndæling undirbúin 

a) Safnaðu saman eftirfarandi búnaði fyrir inndælinguna: 
− 1 eða 3 AJOVY áfylltir lyfjapennar til að gefa 1 eða 3 inndælingar, háð skammtinum 
− 1 sprittþurrka fyrir hverja inndælingu 
− 1 grisja eða bómullarhnoðri fyrir hverja inndælingu 
− 1 ílát fyrir oddhvassa hluti eða stunguhelt ílát 

b) Komdu búnaðinum sem þú hefur safnað fyrir á hreinu, sléttu yfirborði. 

c) Bíddu í 30 mínútur til að AJOVY nái stofuhita (<30 °C) til að draga úr óþægindum við 
inndælingu. 

− Ekki má skilja áfyllta lyfjapennann eftir í sólskini. 
− Ekki má hita áfyllta lyfjapennann í örbylgjuofni eða með öðrum hitagjafa. 

d) Þvoðu hendur með sápu og vatni og þurrkaðu þær vandlega með hreinu handklæði. 

e) Skoðaðu AJOVY áfyllta lyfjapennann. 
− Athugaðu áletrun lyfjapennans. Gakktu úr skugga um að nafnið AJOVY sé sýnilegt á 

áletruninni. 
− Athugaðu hvort lyfið í lyfjapennanum sé tært og hvort það sé litlaust eða ljósgult. 
− Þú gætir séð litlar loftbólur í áfyllta lyfjapennanum. Það er eðlilegt. 
− Ekki má nota áfyllta lyfjapennann ef þú sérð eitthvað af eftirfarandi: 

 Lyfjapenninn virðist vera skemmdur. 
 Fyrningardagsetningin er liðin eða áfyllti lyfjapenninn hefur verið lengur utan 

kælis en 7 daga. 
 Lyfið er skýjað, mislitað eða inniheldur agnir. 

 
 

f) Veldu inndælingarstað. 
− Veldu inndælingarstað á eftirfarandi svæðum: 

 Magasvæðinu (kviðnum), fyrir utan u.þ.b. 5 cm umhverfis naflann 
 Framanverðum lærum, u.þ.b. 5 cm fyrir ofan hnéð og 5 cm undir náranum 
 Aftanverðum upphandleggjum, í holdugu svæðin aftan á efri hlutanum 

− Ef þörf er á mörgum inndælingum má gefa þær á sömu eða mismunandi svæðum 
(kvið, læri, upphandlegg), en þú ættir að forðast að sprauta á nákvæmlega sama stað. 
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g) Hreinsaðu inndælingarstaðinn. 

− Hreinsaðu valinn inndælingarstað með nýrri sprittþurrku. 
− Bíddu í 10 sekúndur til að leyfa húðinni að þorna áður en þú sprautar. 
− Ekki má sprauta AJOVY á svæði sem er aumt, rautt, heitt, marið, hart, húðflúrað eða 

með örum eða slitum. 
 

Skref 2: Hvernig á að sprauta 

a) Fjarlægðu hlífðarlokið og ekki setja það aftur á. 
− Dragðu hlífðarlokið beint af. Ekki má snúa því. 
− Ekki má setja hlífðarlokið aftur á áfyllta lyfjapennann, til að koma í veg fyrir áverka 

og sýkingu. 
− Ekki má snerta svæðið undir nálarhlífinni. 

 

b) Sprautaðu samkvæmt skrefunum hér að neðan. 

− Settu lyfjapennann á húðina á stungustaðnum með 90° horni. 

 

 
 

− Þrýstu áfyllta lyfjapennanum niður og haltu honum á húðinni í um það bil 30 
sekúndur. Ekki má létta á þrýstingnum fyrr en skrefunum þremur hér að neðan er 
lokið. 
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1. Þú heyrir fyrsta 
„smellinn“ (þetta 
gefur til kynna upphaf 
inndælingar og blái 
stimpillinn fer að 
hreyfast). 

2. Þú heyrir annan „smell“ 
(u.þ.b. 15 sekúndum eftir 
fyrsta „smellinn“; 
stimpillinn færist að botni 
gluggans þegar lyfinu er 
sprautað). 

3. Þú bíður í 10 sekúndur í viðbót 
(til að tryggja að öllu lyfinu 
hafi verið sprautað). 

 
 

c) Athugaðu hvort blái stimpillinn fylli út í gluggann og taktu áfyllta lyfjapennann af 
húðinni. 

− Þegar þú hefur sprautað öllu lyfinu, þ.e.a.s. blái stimpillinn fyllir út í gluggann og þú 
getur séð gráa tappann, skaltu taka áfyllta lyfjapennann af húðinni með því að lyfta 
áfyllta lyfjapennanum beint upp og farga honum tafarlaust í ílát fyrir oddhvassa hluti 
(sjá skref 3). 

− Þegar áfyllti lyfjapenninn hefur verið tekinn af húðinni, fer nálarhlífin aftur í 
upphaflega stöðu og læsist á sínum stað og hylur nálina. 

− Aldrei má setja hlífðarlokið aftur á áfyllta lyfjapennann, til að koma í veg fyrir áverka 
og sýkingu. 

 
 

d) Þrýstu á inndælingarstaðinn. 
− Notaðu hreinan, þurran bómullarhnoðra eða grisju til að þrýsta varlega á 

inndælingarstaðinn í nokkrar sekúndur. 
− Ekki má nudda inndælingarstaðinn eða endurnýta áfyllta lyfjapennann. 
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Skref 3: Förgun áfyllta lyfjapennans 

a) Fargaðu áfyllta lyfjapennanum tafarlaust. 
− Settu notuðu áfylltu pennana í ílát fyrir oddhvassa hluti tafarlaust eftir notkun. 
− Ekki má henda (farga) áfylltum lyfjapennum með heimilissorpi. 
− Ekki má endurnota notuð ílát fyrir oddhvassa hluti eða setja í endurvinnslu. 

b) Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum um hvernig farga 
eigi ílátinu. 

 
Ef skammturinn er 675 mg skal endurtaka skref 1 e) til 3 a) með öðrum og þriðja áfyllta 
lyfjapennanum til þess að gefa fullan skammt með inndælingu. 
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