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Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo 

informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas 

reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje. 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas 

 

 

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 

 

Viename injekcinio tirpalo mililitre yra 120 mg brolucizumabo (brolucizumabum)*. 

 

* Brolucizumabas yra humanizuoto monokloninio vienos grandinės Fv (vgFv) antikūno fragmentas, 

pagamintas Escherichia coli ląstelėse rekombinantinės DNR technologijos būdu. 

 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

 

Kiekviename užpildytame švirkšte (0,165 ml injekcinio tirpalo) yra 19,8 mg brolucizumabo 

(brolucizumabum). Tai leidžia suleisti 0,05 ml tirpalo tūrio vienkartinę dozę, kurioje yra 6 mg 

brolucizumabo. 

 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas 

 

Kiekviename flakone (0,23 ml injekcinio tirpalo) yra 27,6 mg brolucizumabo (brolucizumabum). Tai 

leidžia suleisti 0,05 ml tirpalo tūrio vienkartinę dozę, kurioje yra 6 mg brolucizumabo. 

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 

 

 

3. FARMACINĖ FORMA 

 

Injekcinis tirpalas (injekcija). 

 

Skaidrus ar nedaug opalinis, bespalvis ar rusvai gelsvas vandeninis tirpalas. 

 

 

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 

 

4.1 Terapinės indikacijos 

 

Beovu skirtas suaugusiesiems: 

• neovaskulinės (eksudacinės) su amžiumi susijusios geltonosios dėmės degeneracijos (angl. age-

related macular degeneration – AMD) gydymui (žr. 5.1 skyrių); 

• diabetinės geltonosios dėmės edemos (angl. diabetic macular oedema – DME) sukeltam regos 

pablogėjimui gydyti (žr. 5.1 skyrių). 

 

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas 

 

Beovu turi suleisti kvalifikuotas oftalmologas, turintis injekcijų į stiklakūnį patirties. 
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Dozavimas 

 

Eksudacinė AMD 

Rekomenduojama dozė yra 6 mg brolucizumabo (0,05 ml tirpalo). Pirmosios 3 dozės leidžiamos į 

stiklakūnį kas 4 savaites (kas mėnesį). Vėliau gydytojas gali individualiai pritaikyti gydymo 

intervalus, atsižvelgdamas į ligos aktyvumą, kuris vertinamas pagal regėjimo aštrumą ir (arba) 

anatominius rodmenis. Ligos aktyvumą rekomenduojama vertinti praėjus 16 savaičių (4 mėnesiams) 

nuo gydymo pradžios. Tiems pacientams, kurių liga neaktyvi, galima svarstyti gydymo skyrimo kas 

12 savaičių (kas 3 mėnesius) galimybę. Pacientams, kurių liga aktyvi, reikia svarstyti gydymo skyrimo 

kas 8 savaites (kas 2 mėnesius) galimybę (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius). 

 

Jeigu tęsiant gydymą pacientui nėra regos ir anatominių rodmenų pagerėjimo, gydymą Beovu reikia 

nutraukti. 

 

DME 

Rekomenduojama dozė yra 6 mg brolucizumabo (0,05 ml tirpalo). Pirmosios 5 dozės leidžiamos į 

stiklakūnį kas 6 savaites. Vėliau gydytojas gali individualiai pritaikyti gydymo intervalus, 

atsižvelgdamas į ligos aktyvumą, kuris vertinamas pagal regėjimo aštrumą ir (arba) anatominius 

rodmenis. Tiems pacientams, kurių liga neaktyvi, galima svarstyti gydymo skyrimo kas 12 savaičių 

(kas 3 mėnesius) galimybę. Pacientams, kurių liga aktyvi, reikia svarstyti gydymo skyrimo kas 

8 savaites (kas 2 mėnesius) galimybę. 

 

Jeigu tęsiant gydymą pacientui nėra regos ir anatominių rodmenų pagerėjimo, gydymą Beovu reikia 

nutraukti. 

 

Ypatingos populiacijos 

Senyviems pacientams 

65 metų ir vyresniems pacientams dozavimo koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). 

 

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi 

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozavimo koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). 

 

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi 

Brolucizumabo poveikis pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, neištirtas. Šiems pacientams 

vaistinio preparato dozavimo koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). 

 

Vaikų populiacija 

Brolucizumabo saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams neištirti. 

Duomenų nėra. 

 

Vartojimo metodas 

 

Beovu skirtas tik vartoti į stiklakūnį. 

 

Prieš leidžiant injekcinį tirpalą reikia apžiūrėti (žr. 6.6 skyrių). 

 

Injekcijos į stiklakūnį procedūra turi būti atliekama aseptinėmis sąlygomis, įskaitant chirurginę rankų 

dezinfekciją, sterilias pirštines, sterilią paklodę ir sterilų akies vokų skėtiklį (arba atitikmenį). 

Laikantis atsargumo priemonių turi būti galimybė atlikti sterilią paracentezę. Prieš atliekant injekciją į 

stiklakūnį, reikia atidžiai įvertinti paciento padidėjusio jautrumo reakcijų anamnezę (žr. 4.3 skyrių). 

Prieš injekciją reikia skirti tinkamą nejautrą ir dezinfekuoti odą apie akį, vokus ir akies paviršių 

plataus veikimo spektro vietiniais mikrobicidais. 

 

Injekcinę adatą reikia įdurti į stiklakūnį 3,5-4,0 mm už užpakalinio ragenos krašto, vengiant 

horizontalaus meridiano ir taikantis į akies obuolio centrą. Tuomet lėtai suleidžiama 0,05 ml tirpalo, o 

kitos injekcijos turi būti atliekamos į kitas odenos vietas. 
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Iš karto po injekcijos į stiklakūnį pacientą reikia stebėti, ar nepadidėjęs akispūdis. Stebėjimą turi 

sudaryti regos nervo disko perfuzijos ar tonometrijos patikrinimas. Jei reikia, turi būti paruošta sterili 

paracentezės įranga. 

 

Suleidus injekciją į stiklakūnį, pacientams reikia nurodyti, kad jie nedelsdami praneštų apie bet kokius 

endoftalmito simptomus (pvz., akių skausmą, akies paraudimą, fotofobiją, neryškų regėjimą). 

 

Užpildytas švirkštas 

Užpildytas švirkštas skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Vieną užpildytą švirkštą galima naudoti tik 

vienos akies gydymui. 

 

Kadangi užpildytame švirkšte esantis tirpalo tūris (0,165 ml) yra didesnis negu rekomenduojama dozė 

(0,05 ml), todėl užpildytame švirkšte esanti perteklinė tūrio dalis prieš vartojimą turi būti pašalinta. 

 

Viso užpildytame švirkšte esančio tirpalo tūrio suleidimas gali lemti vaistinio preparato perdozavimą. 

Siekiant pašalinti švirkšte esantį oro burbuliuką ir vaistinio preparato perteklių, reikia lėtai stumti 

stūmoklį, kol guminio stūmoklio galo kraštas susilygiuos su 0,05 ml dozės žyma (atitinkančia 50 µl 

tirpalo, t. y. 6 mg brolucizumabo). 

 

Flakonas 

Flakonas skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Vieną flakoną galima naudoti tik vienos akies 

gydymui. 

 

Kadangi flakone esantis tirpalo tūris (0,23 ml) yra didesnis negu rekomenduojama dozė (0,05 ml), 

todėl flakone jame esanti perteklinė tūrio dalis prieš vartojimą turi būti pašalinta. 

 

Viso flakone esančio tirpalo tūrio suleidimas gali lemti vaistinio preparato perdozavimą. Siekiant 

pašalinti švirkšte esantį oro burbuliuką ir vaistinio preparato perteklių, reikia atsargiai pašalinti orą iš 

švirkšto, o dozę nustatyti ties 0,05 ml žyma (atitinkančia 50 µl tirpalo, t. y., 6 mg brolucizumabo). 

 

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje. 

 

4.3 Kontraindikacijos 

 

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. 

 

Pacientai, kuriems nustatyta aktyvi arba kuriems įtariama akių ar aplinkinių audinių infekcija. 

 

Pacientai, kuriems yra aktyvus vidinis akies uždegimas. 

 

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 

Atsekamumas 

 

Siekiant pagerinti biologinių vaistinių preparatų atsekamumą, reikia aiškiai užrašyti paskirto vaistinio 

preparato pavadinimą ir serijos numerį. 

 

Endoftalmitas, vidinis akies uždegimas, trauminė katarakta, tinklainės atšoka, tinklainės įplėša, 

tinklainės vaskulitas ir (arba) tinklainės kraujagyslių okliuzija 

 

Injekcijos į stiklakūnį, įskaitant Beovu, yra susijusios su endoftalmitu, vidiniu akies uždegimu, 

traumine katarakta, tinklainės atšoka ir tinklainės įplėša (žr. 4.8 skyrių). Leidžiant Beovu visada būtina 

laikytis tinkamų aseptikos sąlygų. 

 

Pacientus reikia įspėti, kad jie nedelsdami praneštų apie bet kokį simptomą, galimai susijusį su 

anksčiau minėtais reiškiniais. 
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Vidinis akies uždegimas, įskaitant tinklainės vaskulitą ir (arba) tinklainės kraujagyslių okliuziją 

 

Vartojant Beovu buvo nustatyta vidinio akies uždegimo, įskaitant tinklainės vaskulitą ir (arba) 

tinklainės kraujagyslių okliuziją, atvejų (žr. 4.3 ir 4.8 skyrius). Didesnis vidinio akies uždegimo 

reiškinių atvejų skaičius buvo pastebėtas pacientams, kuriems nustatyta gydymo sukeltų antikūnų prieš 

vaistinį preparatą. Atlikus vertinimą nustatyta, kad tinklainės vaskulitas ir (arba) tinklainės 

kraujagyslių okliuzija yra imuninių reakcijų sukelti reiškiniai. Vidinio akies uždegimo, įskaitant 

tinklainės vaskulitą ir (arba) tinklainės kraujagyslių okliuziją, atvejų gali pasireikšti po pirmosios 

injekcijos į stiklakūnį ir bet kuriuo gydymo laikotarpiu. Dažniau šių reiškinių pastebėta gydymo 

pradžioje. 

 

Klinikinių tyrimų duomenimis, šių reiškinių dažniau pasireiškė Beovu vartojusioms moterims nei 

vyriškosios lyties pacientams (pvz., 5,3 % moterų, lyginant su 3,2 % vyrų HAWK ir HARRIER 

tyrimų metu) bei pacientams japonams. 

 

Pacientams, kuriems pasireiškia šie reiškiniai, gydymą Beovu reikia nutraukti ir nedelsiant pradėti 

atitinkamą gydymą. Beovu gydomus pacientus, kuriems anksčiau buvo pasireiškęs vidinis akies 

uždegimas ir (arba) tinklainės kraujagyslių okliuzija (per paskutiniuosius 12 mėnesių iki pirmosios 

brolucizumabo injekcijos), reikia atidžiai stebėti, kadangi jiems yra didesnė rizika pasireikšti 

tinklainės vaskulitui ir (arba) tinklainės kraujagyslių okliuzijai. 

 

Palaikomojo gydymo laikotarpiu intervalas tarp dviejų Beovu dozių neturi būti trumpesnis kaip 

8 savaitės, kadangi klinikinio tyrimo duomenimis vidinio akies uždegimo (įskaitant tinklainės 

vaskulitą) ir (arba) tinklainės kraujagyslių okliuzijos atvejų dažniau nustatyta tiems neovaskuline 

AMD sergantiems pacientams, kuriems palaikomosios Beovu dozės buvo skiriamas kas 4 savaites, nei 

tiems pacientams, kuriems pagrindžiamųjų III fazės klinikinių tyrimų metu palaikomosios Beovu 

dozės buvo skiriamos kas 8 arba 12 savaičių. 

 

Padidėjęs akispūdis 

 

Vartojant kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus (KEAF) inhibitorių, įskaitant brolucizumabą, 

pastebėta, kad 30 minučių laikotarpiu po vaistinio preparato suleidimo į stiklakūnį laikinai padidėja 

akispūdis (žr. 4.8 skyrių). Specialių atsargumo priemonių reikia imtis gydant pacientus su blogai 

kontroliuojama glaukoma (negalima leisti Beovu, kol akispūdis yra ≥ 30 mmHg). Būtina matuoti 

akispūdį ir regos nervo disko perfuziją ir tinkamai gydyti atsiradus sutrikimų. 

 

Abipusis gydymas 

 

Brolucizumabo saugumas ir veiksmingumas jo skiriant abiejų akių gydymui kartu neištirti. 

 

Imunogeniškumas 

 

Kadangi šis vaistinis preparatas yra terapinio poveikio baltymas, brolucizumabas gali sukelti 

imunogeniškumą (žr. 4.8 skyrių). Pacientams reikia nurodyti, kad pasakytų gydytojui, jeigu jiems 

pasireikštų tokių simptomų, kaip akies skausmas ar padidėjęs diskomforto pojūtis, sustiprėjęs akies 

paraudimas, neryškus ar susilpnėjęs regėjimas, padidėjęs smulkių dalelių regėjimo lauke kiekis arba 

padidėjęs jautrumas šviesai (žr. 4.8 skyrių). 

 

Gydymas kartu su kitais anti-KEAF vaistiniais preparatais 

 

Neturima duomenų apie Beovu vartojimą kartu su kitais anti-KEAF vaistiniais preparatais tos pačios 

akies gydymui. Brolucizumabo negalima skirti kartu su kitais anti-KEAF vaistiniais preparatais 

(sisteminio poveikio ar vartojamais į akis). 
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Gydymo nutraukimas 

 

Leidžiant anti-KEAF vaistinių preparatų į stiklakūnį, jų dozės reikia laikinai neskirti ir gydymas neturi 

būti pratęstas anksčiau, nei tai numatoma pagal planą, jeigu yra: 

• geriausio koreguoto regėjimo aštrumo (GKRA) pablogėjimas ≥ 30 raidžių, lyginant su 

paskutiniu regėjimo aštrumo įvertinimu; 

• tinklainės įplėša; 

• kraujavimas po tinklaine, apimantis tinklainės centrinę duobutę (fovea), arba hemoragijos dydis 

sudaro ≥ 50 % bendro pažeidimo ploto; 

• per pastarąsias 28 dienas buvo atlikta akies operacija arba ji planuojama per kitas 28 dienas. 

 

Tinklainės pigmentinio epitelio įplėša 

 

Vienas iš rizikos veiksnių, susijusių su tinklainės pigmentinio epitelio įplėšos susiformavimu gydant 

eksudacinę AMD anti-KEAF vaistiniais preparatais, yra plati ir (arba) aukšta tinklainės pigmentinio 

epitelio atšoka. Pacientams, kuriems yra šių tinklainės pigmentinio epitelio įplėšos susiformavimo 

rizikos veiksnių, gydymą brolucizumabu reikia pradėti skirti atsargiai. 

 

Plėštinė tinklainės atšoka arba geltonosios dėmės skylės (defektai) 

 

Gydymą reikia nutraukti pacientams, turintiems plėštinę tinklainės atšoką arba 3-iosios ar 4-osios 

stadijų geltonosios dėmės skyles. 

 

Sisteminis poveikis po suleidimo į stiklakūnį 

 

Buvo gauta pranešimų apie sisteminio poveikio nepageidaujamus reiškinius, įskaitant kraujavimą 

kitose srityse nei akys ir arterijų tromboembolijos reiškinius, pasireiškusius po KEAF inhibitorių 

suleidimo į stiklakūnį, ir yra teorinė rizika, kad šie reiškiniai gali būti susiję su KEAF slopinimu. 

Duomenų apie saugumą gydant pacientus, sergančius AMD arba DME, kuriems per pastarųjų 

3 mėnesių laikotarpį buvo insultas, praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ar miokardo infarktas, 

yra mažai. Tokius pacientus reikia gydyti atsargiai. 

 

Natrio kiekis 

 

Šio vaistinio preparato dozavimo vienete yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi 

reikšmės. 

 

Populiacijos, apie kurias turima mažai duomenų 

 

Patirties apie cukriniu diabetu sergančių pacientų, kurių HbA1c rodmuo yra didesnis nei 10 %, arba 

proliferacine diabetine retinopatija gydymą Beovu yra nedaug. Taip pat nėra patirties apie gydymą 

Beovu diabetu sergančių pacientų, kuriems yra nekontroliuojama hipertenzija. Gydydamas tokius 

pacientus gydytojas turi atsižvelgti į tai, kad trūksta informacijos. 

 

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 

 

Sąveikos tyrimų neatlikta. 

 

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis 

 

Vaisingos moterys 

 

Vaisingos moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo brolucizumabu metu ir dar 

bent vieną mėnesį po paskutiniosios šio vaistinio preparato dozės pavartojimo. 
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Nėštumas 

 

Duomenų apie brolucizumabo vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka. Su vaikingomis 

makakinių šeimos beždžionėmis atliktas tyrimas kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai 

neparodė. Nepakanka tyrimų su gyvūnais, kad būtų galima nustatyti toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 

5.3 skyrių). Nors sisteminė ekspozicija vaistinio preparato vartojant į akis yra labai maža, dėl jo 

veikimo mechanizmo galima rizika embriono ir vaisiaus vystymuisi. Todėl brolucizumabo nėštumo 

laikotarpiu vartoti negalima, nebent tikėtina nauda viršija galimą riziką vaisiui. 

 

Žindymas 

 

Nežinoma, ar brolucizumabo išsiskiria į motinos pieną. Toksinio poveikio reprodukcijai tyrimo 

duomenimis, brolucizumabo nebuvo aptinkama makakinių šeimos beždžionių patelių piene ar 

jauniklių serume (žr. 5.3 skyrių). Pavojaus žindomam naujagimiui ar kūdikiui negalima atmesti. 

Brolucizumabo nerekomenduojama vartoti žindymo laikotarpiu, o nutraukus gydymą žindymo 

negalima pradėti bent vieną mėnesį po paskutiniosios brolucizumabo dozės pavartojimo. Atsižvelgiant 

į žindymo naudą vaikui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą ar susilaikyti 

nuo gydymo brolucizumabu. 

 

Vaisingumas 

 

Poveikio reprodukcijai ar vaisingumui tyrimų neatlikta. Nustatyta, kad KEAF slopinimas daro įtaką 

folikulų vystymuisi, geltonkūnio funkcijai ir vaisingumui. Atsižvelgiant į KEAF inhibitorių veikimo 

mechanizmą, galima rizika moterų vaisingumui. 

 

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 

 

Beovu gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai, nes gali sukelti laikinų regėjimo 

sutrikimų po vaistinio preparato suleidimo į stiklakūnį ir su gydymu susijusių akių tyrimų. Pacientams 

negalima vairuoti ir valdyti mechanizmų, kol regėjimas pakankamai neatsistatys. 

 

4.8 Nepageidaujamas poveikis 

 

Saugumo duomenų santrauka 

 

Eksudacinė AMD 

Tiriant eksudacinės AMD indikaciją, iš viso 1 088 pacientai, kuriems buvo skiriamas gydymas 

brolucizumabu, sudarė dviejų III fazės tyrimų saugumo vertinimo populiaciją. Iš jų 730 pacientų buvo 

skirta rekomenduojama 6 mg dozė. 

 

Dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo sumažėjęs regėjimo aštrumas (7,3 %), 

katarakta (7,0 %), junginės kraujosruva (6,3 %) ir stiklakūnio drumstys (5,1 %). 

 

Sunkiausios nepageidaujamos reakcijos buvo aklumas (0,8 %), endoftalmitas (0,7 %), tinklainės 

arterijos okliuzija (0,8 %) ir tinklainės atšoka (0,7 %). 

 

DME 

Tiriant DME indikaciją, iš viso 558 pacientai, kuriems buvo skiriamas gydymas brolucizumabu, 

sudarė dviejų III fazės tyrimų saugumo vertinimo populiaciją. Iš jų 368 pacientams buvo skirta 

rekomenduojama 6 mg dozė. 

 

Dažniausiai pasireiškusi nepageidaujama reakcija buvo junginės kraujosruva (5,7 %). 

 

Sunkiausios nepageidaujamos reakcijos buvo tinklainės arterijos okliuzija (0,5 %) ir endoftalmitas 

(0,3 %). 
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Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje 

 

Klinikinių tyrimų metu po Beovu vartojimo pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos apibendrintos 

toliau pateiktoje 1 lentelėje. 

 

Nepageidaujamos reakcijos (1 lentelė) išvardytos pagal MedDRA klasifikacijos organų sistemų klases. 

Kiekvienoje organų sistemų klasėje nepageidaujamos reakcijos nurodytos pagal pasireiškimo dažnį, 

pirmiausia nurodant dažniausias reakcijas. Kiekvienos nepageidaujamos reakcijos dažnio kategorija 

nurodyta naudojant tokį apibūdinimą: labai dažnas ( 1/10), dažnas (nuo  1/100 iki < 1/10), nedažnas 

(nuo  1/1 000 iki < 1/100), retas (nuo  1/10 000 iki < 1/1 000), labai retas (< 1/10 000), dažnis 

nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje 

nepageidaujamos reakcijos išdėstytos mažėjančio sunkumo tvarka. 

 

1 lentelė. Klinikinių tyrimų metu ir vaistinį preparatą pateikus į rinką pasireiškusių 

nepageidaujamų reakcijų dažnis 

 

MedDRA klasifikacijos Organų sistemų klasė Dažnio kategorija 

Imuninės sistemos sutrikimai 

Padidėjęs jautrumas (įskaitant dilgėlinę, išbėrimą, niežulį, 

eritemą) 

Dažnas 

Akių sutrikimai 

Sumažėjęs regėjimo aštrumas Dažnas 

Tinklainės kraujavimas Dažnas 

Uveitas Dažnas 

Iritas Dažnas 

Stiklakūnio atšoka Dažnas 

Tinklainės įplėša Dažnas 

Katarakta Dažnas 

Junginės kraujavimas Dažnas 

Stiklakūnio drumstys Dažnas 

Akies skausmas Dažnas 

Padidėjęs akispūdis Dažnas 

Konjunktyvitas Dažnas 

Tinklainės pigmentinio epitelio įplėša Dažnas 

Neryškus matymas Dažnas 

Ragenos erozijos Dažnas 

Taškinis keratitas Dažnas 

Aklumas Nedažnas 

Endoftalmitas Nedažnas 

Tinklainės atšoka Nedažnas 

Junginės hiperemija Nedažnas 

Sustiprėjęs ašarojimas Nedažnas 

Nemalonus akies pojūtis Nedažnas 

Tinklainės pigmentinio epitelio atšoka Nedažnas 

Vitritas Nedažnas 

Priekinės kameros uždegimas Nedažnas 

Iridociklitas Nedažnas 

Priekinės kameros švytėjimas Nedažnas 

Ragenos edema Nedažnas 

Stiklakūnio kraujavimas Nedažnas 

Tinklainės kraujagyslių okliuzija Nedažnas 

Tinklainės vaskulitas Nedažnas 
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Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas 

 

Imunogeniškumas 

Beovu gydomiems pacientams gali pasireikšti imuninis atsakas. 

 

Eksudacinė AMD 

Beovu skiriant 88 savaites, su gydymu susijusių antikūnų prieš brolucizumabą buvo nustatyta 23-25 % 

pacientų. 

 

DME 

Beovu skiriant 52 savaites, su gydymu susijusių antikūnų prieš brolucizumabą buvo nustatyta 12-18 % 

pacientų. 

 

Pacientų, kurie sirgo AMD ir DME bei kuriems buvo nustatyta šių antikūnų, tarpe buvo pastebėtas 

didesnis nepageidaujamų vidinio akies uždegimo reakcijų atvejų skaičius. Atlikus vertinimą nustatyta, 

kad tinklainės vaskulitas ir (arba) tinklainės kraujagyslių okliuzija, paprastai pasireiškiantys esant 

akies uždegimui, yra imuninių reakcijų sukelti nepageidaujami reiškiniai, susiję su Beovu ekspozicija 

(žr. 4.4 skyrių). Antikūnų prieš brolucizumabą susidarymas nedarė įtakos jo klinikiniam 

veiksmingumui. 

 

Vaistinio preparato grupei būdingos nepageidaujamos reakcijos 

KEAF inhibitorių suleidus į stiklakūnį, yra teorinė rizika, kad gali pasireikšti arterijų tromboembolijos 

reiškinių, įskaitant insultą ir miokardo infarktą. Brolucizumabo klinikinių tyrimų su AMD ir DME 

sergančiais pacientais metu buvo pastebėtas mažo dažnio arterijų tromboembolijos reiškinių 

pasireiškimas. Tačiau reikšmingo skirtumo tarp brolucizumabo ir palyginamojo vaistinio preparato 

vartojusiųjų tiriamųjų grupių nebuvo. 

 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 

 

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai 

leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi 

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta 

nacionaline pranešimo sistema. 

 

4.9 Perdozavimas 

 

Suleidus didesnį nei rekomenduojamas injekcijos tūrį gali padidėti akispūdis. Todėl perdozavimo 

atveju reikia tirti akispūdį ir, jei gydančio gydytojo nuomone tai būtina, reikia paskirti tinkamą 

gydymą. 
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5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 

 

5.1 Farmakodinaminės savybės 

 

Farmakoterapinė grupė – oftalmologiniai vaistiniai preparatai, neovaskuliarizaciją slopinantys 

vaistiniai preparatai, ATC kodas – S01LA06. 

 

Veikimo mechanizmas 

 

Brolucizumabas yra humanizuoto monokloninio vienos grandinės Fv (vgFv) antikūno fragmentas, 

kurio molekulinė masė yra ~26 kDa. 

 

Sustiprėjęs signalų perdavimo per kraujagyslių endotelio augimo faktorių A (KEAF-A) mechanizmas 

susijęs su patologine akių angiogeneze ir tinklainės edema. Brolucizumabas dideliu afinitetu 

susijungia su KEAF-A izoformomis (pvz., KEAF110, KEAF121 ir KEAF165), tuo būdu trukdydamas 

KEAF-A susijungti su jo receptoriais KEAFR-1 ir KEAFR-2. Slopindamas KEAF-A susijungimą su 

receptoriais, brolucizumabas slopina endotelio ląstelių proliferaciją bei tokiu būdu mažina patologinę 

neovaskuliarizaciją ir kraujagyslių pralaidumą. 

 

Farmakodinaminis poveikis 

 

Eksudacinė AMD 

HAWK ir HARRIER tyrimų metu anatominiai rodmenys susiję su kraujo ir skysčių prasisunkimu, 

kuris apibūdinamas kaip gyslainės neovaskuliarizacija CNV (angl. choroidal neovascularisation – 

CNV). buvo ligos aktyvumo įvertinimo dalimi ir pagal tai buvo priimami gydymo sprendimai. Beovu 

gydytiems pacientams jau po 4 savaičių nuo gydymo pradžios buvo stebimas centrinio lauko storio 

(angl. central subfield thickness – CST) sumažėjimas ir skysčio tinklainės sluoksnio viduje ar po 

tinklaine (angl. intraretinal/subretinal fluid – IRF/SRF) arba skysčio pigmentiniame epitelyje po 

tinklaine (angl. sub-retinal pigment epithelium – sub-RPE) kiekio sumažėjimas, o šie pokyčiai išliko 

iki pat 48-osios ir 96-osios savaičių. 

 

Abiejų tyrimų duomenimis po 16 savaičių CST rodmens sumažėjimas buvo statistiškai reikšmingai 

didesnis Beovu vartojusiųjų grupėje, lyginant su aflibercepto poveikiu (HAWK 

tyrimas: -161 mikronas, lyginant su -134 mikronais; HARRIER tyrimas: -174 mikronai, lyginant 

su -134 mikronais). Šis CST rodmens sumažėjimas nuo pradinių reikšmių buvo statistiškai 

reikšmingas ir po 48 savaičių (HAWK tyrimas: -173 mikronai, lyginant su -144 mikronais; HARRIER 

tyrimas: -194 mikronai, lyginant su -144 mikronais), ir taip pat išliko iki kiekvieno tyrimo pabaigos 

96-ąją savaitę (HAWK tyrimas: -175 mikronai, lyginant su -149 mikronais; HARRIER 

tyrimas: -198 mikronai, lyginant su -155 mikronais). 

 

Abiejų tyrimų duomenimis po 16 savaičių pacientų, kuriems buvo nustatyta IRF ir (arba) SRF skysčio, 

procentinė dalis statistiškai reikšmingai skyrėsi Beovu ir aflibercepto vartojusiųjų grupėse (HAWK 

tyrimas: 34 %, lyginant su 52 %; HARRIER tyrimas: 29%, lyginant su 45 %). Šis skirtumas buvo 

statistiškai reikšmingas ir po 48 savaičių (HAWK tyrimas: 31 %, lyginant su 45 %; HARRIER 

tyrimas: 26 %, lyginant su 44 %), ir taip pat išliko iki kiekvieno tyrimo pabaigos 96-ąją savaitę 

(HAWK tyrimas: 24 %, lyginant su 37 %; HARRIER tyrimas: 24 %, lyginant su 39 %). 

 

Abiejų tyrimų duomenimis po 16 savaičių pacientų, kuriems buvo nustatyta sub-RPE skysčio, 

procentinė dalis statistiškai reikšmingai skyrėsi Beovu ir aflibercepto vartojusiųjų grupėse (HAWK 

tyrimas: 19 %, lyginant su 27 %; HARRIER tyrimas: 16 %, lyginant su 24 %). Šis skirtumas buvo 

statistiškai reikšmingas ir po 48 savaičių (HAWK tyrimas: 14 %, lyginant su 22 %; HARRIER 

tyrimas: 13 %, lyginant su 22 %), ir taip pat išliko iki kiekvieno tyrimo pabaigos 96-ąją savaitę 

(HAWK tyrimas: 11 %, lyginant su 15 %; HARRIER tyrimas: 17 %, lyginant su 22 %).  

 

Šių tyrimų duomenimis, Beovu vartojusiems pacientams CNV sukeltų pažaidų dydžio sumažėjimas 

buvo stebimas jau nuo 12-osios savaitės, o šis pokytis išliko iki 48-osios ir 96-osios savaičių nuo 

gydymo pradžios. 
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DME 

KESTREL ir KITE tyrimų metu susiję anatominiai rodmenys buvo ligos aktyvumo įvertinimo dalimi 

ir pagal tai buvo priimami gydymo sprendimai. Beovu gydytiems pacientams jau po 4 savaičių nuo 

gydymo pradžios buvo stebimas CST rodmens sumažėjimas ir IRF/SRF skysčio kiekio sumažėjimas, o 

šie pokyčiai išliko iki pat 52-osios savaitės. 

 

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas 

 

Eksudacinė AMD 

Beovu veiksmingumas ir saugumas buvo ištirti atlikus du atsitiktinių imčių, daugiacentrius, dvigubai 

koduotus, veikliuoju vaistiniu preparatu kontroliuotus, III fazės klinikinius tyrimus (HAWK ir 

HARRIER) pacientams, kurie sirgo neovaskuline (eksudacine) AMD. Šių tyrimų metu dvejus metus 

buvo gydyta iš viso 1 817 pacientų (1 088 Beovu grupėje ir 729 palyginamojo vaistinio preparato 

aflibercepto grupėje). Pacientų amžius svyravo nuo 50 iki 97 metų, o vidutinis amžius buvo 76 metai. 

 

Abiejų tyrimų metu po pirmųjų trijų dozių vartojimo kas mėnesį (0-inę, 4-ąją ir 8-ąją savaitėmis) 

pacientams brolucizumabo buvo skiriama kas 12 savaičių, o atsižvelgiant į ligos aktyvumą, dozavimo 

intervalą buvo galima mažinti iki 8 savaičių (vartojant kas 8 savaites). Gydytojas vertino ligos 

aktyvumą pirmųjų 12 savaičių trukmės laikotarpiu (po to 16-ąją ir 20-ąją savaitėmis) bei kiekvieno 

vėlesnio suplanuoto gydymo vizito kas 12 savaičių metu. Jeigu bet kurio iš šių vizitų metu pacientui 

buvo nustatomas ligos aktyvumas (pvz., sumažėjęs regėjimo aštrumas, padidėję CST rodmuo ir [arba] 

IRF / SRF ar sub-RPE skysčio buvimas), gydymo intervalas buvo koreguojamas ir vaistinio preparato 

buvo skiriama kas 8 savaites. Palyginamojo vaistinio preparato aflibercepto po pirmųjų 3 mėnesių 

dozių buvo skiriama kas 8 savaites. 

 

Rezultatai 

Šių tyrimų pagrindinė (pirminė) veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo geriausio koreguoto regėjimo 

aštrumo (GKRA) rodmens pokytis nuo pradinių reikšmių iki 48-osios savaitės, išmatuotas naudojant 

Ankstyvojo diabetinės retinopatijos gydymo tyrimo (angl. early treatment diabetic retinopathy study – 

ETDRS) raidžių skalę, o pagrindinis tyrimų tikslas buvo įrodyti ne prastesnį Beovu poveikį lyginant su 

afliberceptu. Abiejų šių tyrimų duomenimis nustatytas ne prastesnis Beovu (skirto vartojimo režimais 

kas 12 savaičių arba kas 8 savaites) veiksmingumas, lyginant su aflibercepto 2 mg dozės (skirtos kas 

8 savaites) poveikiu. Regėjimo aštrumo pagerėjimas, nustatytas per pirmuosius tyrimo metus, išliko ir 

antraisiais metais. 

 

Išsamūs abiejų tyrimų rezultatai pateikti toliau 2 lentelėje bei 1 pav. 
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2 lentelė. Regėjimo aštrumo duomenys po 48 ir 96 savaičių – III fazės HAWK ir HARRIER 

tyrimų rezultatai 

 
  HAWK HARRIER 

Veiksmingumo išeitys Savaitė Beovu 

(n = 360) 

Afliber-

ceptas 

2 mg 

(n = 360) 

Skirtumas 

(95 % PI) 
brolucizumabas 

– afliberceptas 

Beovu 

(n = 370) 

Afliber-

ceptas 

2 mg 

(n = 369) 

Skirtumas 

(95 % PI) 
brolucizumabas – 

afliberceptas 

Vidutinis GKRA 

pokytis nuo pradinių 

reikšmių (išmatuotas 

ETDRS raidžių 

skalėje) 

48 6,6 

(SP = 0,71) 

6,8 

(SP = 0,71) 

-0,2 

(-2,1; 1,8) 

P < 0,0001 a) 

6,9 

(SP = 0,61) 

7,6 

(SP = 0,61) 

-0,7 

(-2,4; 1,0) 

P < 0,0001 a) 

36 – 

48 b) 

6,7 

(SP = 0,68) 

6,7 

(SP = 0,68) 

0,0 

(-1,9; 1,9) 

P < 0,0001 a) 

6,5 

(SP = 0,58) 

7,7 

(SP = 0,58) 

-1,2 

(-2,8; 0,4) 

P = 0,0003 a) 

96 5,9 

(SP = 0,78) 

5,3 

(SP = 0,78) 

0,5 

(-1,6; 2,7) 

6,1 

(SP = 0,73) 

6,6 

(SP = 0,73) 

-0,4 

(-2,5; 1,6) 

Procentinė pacientų 

dalis, kurių regėjimas 

pagerėjo bent 

15 raidžių 

48 33,6 25,4 8,2 

(2,2; 15,0) 

29,3 29,9 -0,6 

(-7,1; 5,8) 

96 34,2 27,0 7,2 

(1,4; 13,8) 

29,1 31,5 -2,4 

(-8,8; 4,1) 

Procentinė pacientų 

dalis, kuriems 

regėjimo aštrumas 

pablogėjo (%) 

(GKRA pablogėjimas 

≥ 15 raidžių) 

48 6,4 5,5 0,9 

(-2,7; 4,3) 

3,8 4,8 -1,0 

(-3,9; 2,2) 

96 8,1 7,4 0,7 

(-3,6; 4,6) 

7,1 7,5 -0,4 

(-3,8; 3,3) 

GKRA: Geriausiasis koreguotas regėjimo aštrumas; trūkstami duomenys įvesti naudojant paskutinio stebėjimo vizito duomenų (angl. 

last observation carried forward – LOCF) metodą; SP – standartinė paklaida. 

ETDRS: Ankstyvojo diabetinės retinopatijos gydymo tyrimo (angl. early treatment diabetic retinopathy study) skalė. 

SE: standartinė klaida 
a) P reikšmė nurodo ne prastesnio poveikio hipotezę, kai ne prastesnio poveikio riba yra 4,0 raidės. 
b) Svarbiausioji antrinė vertinamoji baigtis, rodanti skirtumą tarp gydymo Beovu ir afliberceptu laikų. 
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1 pav. Vidutinis regėjimo aštrumo (RA) pokytis nuo pradinių reikšmių iki 96 savaitės 

HAWK ir HARRIER tyrimų duomenimis 

 

HAWK 

 

 
HARRIER 
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Gydant Beovu intervalais kas 12 savaičių regėjimo aštrumo pagerėjimas po 48 savaičių buvo pasiektas 

56 % ir 51 % pacientų, o po 96 savaičių – 45 % ir 39 % pacientų atitinkamai HAWK ir HARRIER 

tyrimo metu. Tų pacientų, kurie po pirmųjų 12 savaičių trukmės laikotarpio buvo įvertinti tinkamais 

gauti gydymą kas 12 savaičių, tarpe 85 % ir 82 % pacientų dozavimo schema kas 12 savaičių buvo 

tęsiama iki pat 48-osios savaitės. Tų pacientų, kuriems 48-ąją savaitę vaistinis preparatas buvo 

skiriamas kas 12 savaičių, tarpe 82 % ir 75 % pacientų ir toliau buvo skiriama dozavimo schema kas 

12 savaičių iki pat 96-osios savaitės. 

 

Analizuojant pacientų pogrupius (pvz., sudarytus pagal amžių, lytį, rasę, pradinį regėjimo aštrumą, 

pradinį tinklainės storį, pažaidos tipą, pažaidos dydį, skysčio nustatymą) nustatyta, kad gydomasis 

poveikis kiekviename klinikiniame tyrime iš esmės buvo panašus kaip ir bendrosiose populiacijose 

nustatyti rezultatai. 

 

Ligos aktyvumas buvo vertinamas pagal regėjimo aštrumo ir (arba) anatominių rodmenų pokyčius, 

įskaitant CST rodmenį ir (arba) IRF/SRF ar sub-RPE skysčio buvimą. Ligos aktyvumas buvo 

vertinamas visu abiejų tyrimų laikotarpiu. Anatominiai ligos aktyvumo rodmenys po 48 savaičių ir po 

96 savaičių Beovu vartojusiųjų grupėje buvo mažesni lyginant su vartojusiaisiais aflibercepto (žr. 

poskyrį „Farmakodinaminis poveikis“). 

 

Po 16 savaičių apskaičiuotais duomenimis pacientų, kuriems nustatytas ligos aktyvumas, procentinė 

dalis statistiškai reikšmingai skyrėsi Beovu ir aflibercepto vartojusiųjų grupėse (24 %, lyginant su 

35 % HAWK tyrimo duomenimis, p = 0,0013; 23 %, lyginant su 32 % HARRIER tyrimo duomenimis, 

p = 0,0021). 

 

Abiejų tyrimų duomenimis Beovu vartojusiųjų grupėje buvo nustatytas kliniškai reikšmingas iš anksto 

numatytos antrinės veiksmingumo vertinamosios baigties (t. y., pacientų praneštų išeičių) rodmenų 

padidėjimas nuo pradinių reikšmių, vertinant pagal Nacionalinio akių instituto regėjimo funkcijos 

klausimyną (angl. National Eye Institute Visual Function Questionnaire, NEI VFQ-25). Šių pokyčių 

mastas buvo panašus kaip ir nustatytasis paskelbtuose tyrimuose ir atitinka GKRA rodmens 

pagerėjimą 15 raidžių. Naudingas vaistinio preparato poveikis, vertinant pagal pacientų praneštas 

išeitis, išliko ir antraisiais tyrimo metais. 

 

Nebuvo nustatyta kliniškai reikšmingų skirtumų tarp Beovu ir aflibercepto vartojusiųjų grupių, 

analizuojant NEI VFQ-25 klausimyno bendrojo balo ir poskalių (bendrosios regos, akių skausmo, 

veiklos, kuriai atlikti reikalinga artimoji rega, veiklos, kuriai atlikti reikalinga tolimoji rega, socialinės 

veiklos, psichinės būklės, socialinių vaidmenų atlikimo pasunkėjimo, priklausomumo, vairavimo, 

spalvinio regėjimo ir periferinio regėjimo) balų įvertinimo pokyčius nuo pradinių reikšmių iki 48-osios 

savaitės. 
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DME 

Beovu veiksmingumas ir saugumas buvo ištirti atlikus du atsitiktinių imčių, daugiacentrius, dvigubai 

koduotus, veikliuoju vaistiniu preparatu kontroliuotus, III fazės klinikinius tyrimus (KESTREL ir 

KITE) pacientams, kuriems buvo diabetinės geltonosios dėmės edemos sukeltas regos pablogėjimas. 

Šių tyrimų metu vienerius metus buvo gydyti iš viso 926 pacientai (558 brolucizumabo grupėje ir 

368 aflibercepto grupėje, pastarojo skiriant 2 mg dozę). Pacientų amžius svyravo nuo 23 iki 87 metų, o 

vidutinis amžius buvo 63 metai. 

 

Abiejų tyrimų metu po pirmųjų penkių dozių vartojimo (0-inę, 6-ąją, 12-ąją, 18-ąją ir 24-ąją 

savaitėmis) pacientams brolucizumabo buvo skiriama kas 12 savaičių, o atsižvelgiant į ligos 

aktyvumą, dozavimo intervalą buvo galima mažinti iki 8 savaičių (vartojant kas 8 savaites). Gydytojas 

vertino ligos aktyvumą pirmųjų 12 savaičių trukmės laikotarpiu (po to 32-ąją ir 36-ąją savaitėmis) bei 

kiekvieno vėlesnio suplanuoto gydymo vizito metu. Jeigu bet kurio iš šių vizitų metu pacientui buvo 

nustatomas ligos aktyvumas (pvz., sumažėjęs regėjimo aštrumas, padidėjęs CST rodmuo), gydymo 

intervalas buvo koreguojamas ir vaistinio preparato buvo skiriama kas 8 savaites. Palyginamojo 

vaistinio preparato aflibercepto po pirmųjų penkių kas mėnesį skirtų dozių buvo skiriama kas 

8 savaites. 

 

Rezultatai 

Šių tyrimų pagrindinė (pirminė) veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo GKRA rodmens pokytis nuo 

pradinių reikšmių iki 52-osios savaitės, išmatuotas naudojant ETDRS raidžių skalę, o pagrindinis 

tyrimų tikslas buvo įrodyti ne prastesnį Beovu poveikį lyginant su 2 mg aflibercepto doze. Abiejų šių 

tyrimų duomenimis nustatytas ne prastesnis Beovu (skirto vartojimo režimais kas 12 savaičių arba kas 

8 savaites) veiksmingumas, lyginant su aflibercepto 2 mg dozės (skirtos kas 8 savaites) poveikiu. 

 

KESTREL ir KITE tyrimų rezultatai taip pat parodė ne prastesnį Beovu poveikį, lyginant su 

aflibercepto 2 mg dozės poveikiu, analizuojant svarbiausią antrinę vertinamąją baigtį (vidutinį GKRA 

rodmens pokytį nuo pradinių reikšmių laikotarpiu nuo 40-osios savaitės iki 52-osios savaitės). 

 

Išsamūs abiejų tyrimų rezultatai pateikti toliau 3 lentelėje bei 2 pav. 

 

3 lentelė.  Regėjimo aštrumo duomenys po 52 savaičių – III fazės KESTREL ir KITE tyrimų 

rezultatai 

 
  KESTREL KITE 

Veiksmingumo išeitys Savaitė Beovu 

(n = 189) 

Afliber-

ceptas 

2 mg 

(n = 187) 

Skirtumas 

(95 % PI) 
brolucizumabas 

– afliberceptas 

Beovu 

(n = 179) 

Afliber-

ceptas 

2 mg 

(n = 181) 

Skirtumas 

(95 % PI) 
brolucizumabas 

– afliberceptas 

Vidutinis GKRA 

pokytis nuo pradinių 

reikšmių (išmatuotas 

ETDRS raidžių 

skalėje) – mažiausiųjų 

kvadrantų vidurkis 

(SP) 

52 9,2 

(0,57) 

10,5 

(0,57) 

-1,3 

(-2,9; 0,3) 

P < 0,001a 

10,6 

(0,66) 

9,4 

0,66) 

1,2 

(-0,6; 3,1) 

P < 0,001a 

40-52 9,0 

(0,53) 

10,5 

(0,53) 

-1,5 

(-3,0; 0,0) 

P < 0,001a 

10,3 

(0,62) 

9,4 

(0,62) 

0,9 

(-0,9; 2,6) 

P < 0,001a 

GKRA rodmens 

pagerėjimas bent 

15 raidžių nuo 

pradinių reikšmių 

arba GKRA rodmuo 

≥ 84 raidės (%) 

52 36,0 40,1 -4,1 

(-13,3; 5,9) 

46,8 37,2 9,6 

(-0,4; 20,2) 

GKRA – Geriausiasis koreguotas regėjimo aštrumas; GKRA įvertinimo po alternatyvaus DME gydymo paskyrimo tiriamajai akiai 

duomenys nebuvo įtraukiami ir jie buvo pakeisti paskutiniuoju rodmeniu, išmatuotu iki šio alternatyvaus gydymo pradžios. 

ETDRS: ankstyvo diabetinės retinopatijos gydymo tyrimas 

LS: mažiausias kvadratas 

SE: standartinė klaida 
a P reikšmė nurodo ne prastesnio poveikio hipotezę, kai ne prastesnio poveikio riba yra 4,0 raidės. 
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2 pav.  Vidutinis regėjimo aštrumo (RA) pokytis nuo pradinių reikšmių iki 52 savaitės 

KESTREL ir KITE tyrimų duomenimis 

 

KESTREL 

 

 
 

KITE 

 

 
 

Gydant Beovu intervalais kas 12 savaičių regėjimo aštrumo pagerėjimas po 52 savaičių buvo pasiektas 

55 % ir 50 % pacientų atitinkamai KESTREL ir KITE tyrimo metu. Tų pacientų, kurie po pirmųjų 

12 savaičių trukmės laikotarpio buvo įvertinti tinkamais gauti gydymą kas 12 savaičių, tarpe 88 % ir 

95 % pacientų dozavimo schema kas 12 savaičių buvo tęsiama iki pat 52-osios savaitės. 

 

Analizuojant pacientų pogrupius (pvz., sudarytus pagal amžių, lytį, pradinį HbA1c rodmenį, pradinį 

regėjimo aštrumą, pradinį tinklainės centrinio lauko storį, pažaidos tipą, DME pažaidos tipą, DME 

trukmę nuo diagnozės nustatymo, skysčio nustatymą) nustatyta, kad gydomasis poveikis kiekviename 

klinikiniame tyrime iš esmės buvo panašus kaip ir bendrosiose populiacijose nustatyti rezultatai. 
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Ligos aktyvumas buvo vertinamas pagal regėjimo aštrumo ir (arba) anatominių rodmenų pokyčius, 

įskaitant CST rodmenį ir (arba) IRF/SRF skysčio buvimą. Ligos aktyvumas buvo vertinamas visu 

abiejų tyrimų laikotarpiu. 

 

KESTREL ir KITE tyrimų metu buvo vertinama Diabetinės retinopatijos sunkumo skalė (DRSS). Tiek 

KESTREL, tiek ir KITE tyrimo pradžioje 98,1 % pacientų buvo nustatytas DRSS įvertinimo balas. 

Remiantis apibendrinta šių tyrimų duomenų analize, nustatytas ne prastesnis Beovu poveikis, lyginant 

su aflibercepto 2 mg dozės poveikiu, pagal tiriamųjų asmenų dalį, kuriems 52-ąją savaitę stebėtas 

DRSS įvertinimo pagerėjimas bent 2 žingsniais nuo pradinių reikšmių, kai ne prastesnio poveikio riba 

buvo 10 %. Apskaičiuotosios šių pacientų dalys buvo 28,9 % ir 24,9 % atitinkamai Beovu ir 

aflibercepto 2 mg dozę vartojusiųjų grupėse, o tai rodo 4,0 % gydymo skirtumą (95 % PI: [-0,6; 8,6]). 

 

Vaikų populiacija 

 

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti Beovu tyrimų su visais neovaskuline AMD 

ir DME sergančių vaikų populiacijos pogrupiais duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 

4.2 skyriuje). 

 

5.2 Farmakokinetinės savybės 

 

Beovu leidžiamas tiesiai į stiklakūnį, kad pasireikštų vietinis poveikis akiai. 

 

Absorbcija ir pasiskirstymas 

 

6 mg brolucizumabo dozę suleidus į vienos akies stiklakūnį neovaskuline AMD sergantiems 

pacientams, laisvojo brolucizumabo Cmax rodmens plazmoje geometrinis vidurkis buvo 49,0 ng/ml 

(svyravimo ribos: nuo 8,97 ng/ml iki 548 ng/ml), o šis rodmuo buvo pasiektas 1-ąją dieną. 

 

Biotransformacija ir eliminacija 

 

Brolucizumabas yra monokloninio antikūno fragmentas, ir jo metabolizmo tyrimų neatlikta. Kadangi 

tai yra vienos grandinės antikūno fragmentas, tikėtina, kad laisvasis brolucizumabas bus 

eliminuojamas tiek per tikslinį prisijungimą prie laisvojo endogeninio KEAF ir pasyvią eliminaciją pro 

inkstus, tiek ir jį metabolizuojant vykstant proteolizei. 

 

Suleidus į stiklakūnį, brolucizumabo eliminacijos iš sisteminės kraujotakos tariamasis pusinis laikas 

buvo 4,4 dienos. Paprastai jo koncentracijos praėjus maždaug 4 savaitėms po vartojimo daugeliui 

pacientų buvo beveik lygios kiekybinio nustatymo ribai ar žemiau šios ribos (< 0,5 ng/ml). 

Brolucizumabo leidžiant į stiklakūnį kas 4 savaites, jo nesikaupia serume. 

 

Ypatingos populiacijos 

 

Senyvi pacientai 

Nebuvo nustatyta reikšmingų sisteminės farmakokinetikos skirtumų, vaistinio preparato tyrimo metu 

suleidus į stiklakūnį 22 pacientams, kurie buvo 65-74 metų, 18 pacientų, kurie buvo 75-84 metų, ir 

3 pacientams ≥ 85 metų amžiaus. 

 

Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi 

Sisteminė brolucizumabo farmakokinetika buvo ištirta neovaskuline AMD sergantiems pacientams, 

kurių inkstų funkcija buvo normali (≥ 90 ml/min. [n = 21]) arba kuriems buvo lengvas (nuo 60 iki 

< 90 ml/min. [n = 22]) ar vidutinio sunkumo (nuo 30 iki < 60 ml/min. [n = 7]) inkstų funkcijos 

sutrikimas. Nors vidutinės sisteminio klirenso reikšmės pacientams, kuriems buvo lengvas ar vidutinio 

sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, paprastai buvo mažesnės nei pacientams, kurių inkstų funkcija 

buvo normali, tačiau nebuvo nustatyta reikšmingos lengvo ir vidutinio sunkumo inkstų funkcijos 

sutrikimo įtakos bendrajai sisteminei brolucizumabo ekspozicijai. Nebuvo tirti farmakokinetikos 

rodmenys pacientams, kuriems buvo sunkus (< 30 ml/min.) inkstų funkcijos sutrikimas. 
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Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi 

Brolucizumabo poveikis pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, neištirtas. Lengvas, vidutinio 

sunkumo ir sunkus kepenų funkcijos sutrikimas neturėtų daryti įtakos bendrajai sisteminei 

brolucizumabo ekspozicijai, kadangi brolucizumabas metabolizuojamas vykstant proteolizei, ir tai 

nepriklauso nuo kepenų funkcijos. 

 

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys 

 

Kancerogeninio ar mutageninio brolucizumabo poveikio tyrimų neatlikta. 

 

Vaikingoms makakinių šeimos (cynomolgus) beždžionėms brolucizumabo buvo skiriama injekcijų į 

stiklakūnį būdu kartą kas 4 savaites, o skirtos preparato dozės lėmė tokią didžiausią sisteminę 

ekspoziciją, kuri 6 kartus viršijo susidarančią žmonėms, vartojantiems didžiausią rekomenduojamą 

dozę (remiantis Cmax rodmeniu serume). Nebuvo nustatyta poveikio embrionų ir vaisių vystymuisi, 

nėštumo ar atsivedimo eigai, taip pat palikuonių išgyvenamumui, augimui ar postnataliniam 

vystymuisi. Tačiau atsižvelgiant į farmakologinį brolucizumabo poveikį, jis turi būti laikomas kaip 

potencialiai teratogeniškas bei sukeliantis toksinį poveikį embrionams ir vaisiams. 

 

 

6. FARMACINĖ INFORMACIJA 

 

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 

 

Natrio citratas 

Sacharozė 

Polisorbatas 80 

Injekcinis vanduo 

 

6.2 Nesuderinamumas 

 

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima. 

 

6.3 Tinkamumo laikas 

 

Užpildytas švirkštas: 2 metai 

Flakonas: 2 metai 

 

6.4 Specialios laikymo sąlygos 

 

Užpildytas švirkštas 

 

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). 
Negalima užšaldyti. 

Užpildytą švirkštą laikyti sandarioje lizdinėje plokštelėje ir išorinėje dėžutėje, kad vaistinis preparatas 

būtų apsaugotas nuo šviesos. 

Prieš vartojimą neatidarytą lizdinę plokštelę galima laikyti kambario temperatūroje (žemesnėje kaip 

25 °C) ne ilgiau kaip 24 valandas. 

 

Flakonas 

 

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). 
Negalima užšaldyti. 

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

Prieš vartojimą neatidarytą flakoną galima laikyti kambario temperatūroje (žemesnėje kaip 25 °C) ne 

ilgiau kaip 24 valandas. 
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6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys 

 

Užpildytas švirkštas 

 

0,165 ml tūrio sterilus tirpalas užpildytame švirkšte (I tipo stiklo) su brombutilo gumos stūmoklio galu 

ir švirkšto dangteliu, su baltos spalvos, nuo sugadinimo apsaugančia, kieta plomba ir su pilkos spalvos 

brombutilo gumos viršūnės dangteliu, įskaitant Luer užrakto adapterį. Užpildytas švirkštas sudarytas iš 

stūmoklio koto ir violetinės spalvos laikiklio pirštams, jis supakuotas sandarioje lizdinėje plokštelėje. 

 

Pakuotės dydis: 1 užpildytas švirkštas. 

 

Flakonas 

 

0,230 ml tūrio sterilus tirpalas stikliniame flakone su gumos kamščiu ir aliuminio dangteliu su 

violetinės spalvos plastikiniu nuplėšiamu disku. 

 

Pakuotės dydis: 1 flakonas ir 1 buka adata su filtru (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm, 5 μm). 

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

 

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti 

 

Užpildytas švirkštas 

 

Užpildytame švirkšte yra didesnė nei rekomenduojama 6 mg dozė. Nereikia vartoti viso iš užpildyto 

švirkšto ištraukiamo tirpalo tūrio (0,165 ml). Prieš injekciją tirpalo perteklių reikia pašalinti. Suleidus 

visą užpildytame švirkšte esantį tirpalo tūrį, vaistinio preparato galima perdozuoti. Norint pašalinti oro 

burbuliukus ir vaistinio preparato perteklių, reikia lėtai stumti stūmoklį iki kol guminio stūmoklio galo 

kraštas susilygiuos su juoda dozavimo linija ant švirkšto (tai atitiks 0,05 ml tūrį, t. y., 6 mg 

brolucizumabo). 

 

Išėmus iš šaldytuvo ir prieš vartojant tirpalą reikia apžiūrėti. Jeigu matoma dalelių ar tirpalas yra 

drumstas, užpildyto švirkšto negalima naudoti; tuomet reikia laikytis atitinkamų jo pakeitimo 

procedūrų. 

 

Užpildytas švirkštas yra sterilus ir skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Jo negalima naudoti, jeigu 

pakuotė ar pats užpildytas švirkštas yra pažeisti ar baigėsi tinkamumo laikas. Išsamūs vartojimo 

nurodymai pateikti pakuotės lapelyje. 

 

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 

 

Flakonas 

 

Flakone yra didesnė nei rekomenduojama 6 mg dozė. Nereikia vartoti viso iš flakono ištraukiamo 

tirpalo tūrio (0,23 ml). Prieš injekciją tirpalo perteklių reikia pašalinti. Suleidus visą flakone esantį 

tirpalo tūrį, vaistinio preparato galima perdozuoti. Injekcijos dozę reikia nustatyti ties 0,05 ml žyma, 

t. y., atitinkančia 6 mg brolucizumabo. 

 

Išėmus iš šaldytuvo ir prieš vartojant tirpalą reikia apžiūrėti. Jeigu matoma dalelių arba tirpalas yra 

drumstas, flakono negalima naudoti; tuomet reikia laikytis atitinkamų jo pakeitimo procedūrų. 

 

Flakono turinys ir adata su filtru yra sterilūs bei skirti tik vienkartiniam vartojimui. Negalima vartoti, 

jeigu pakuotė, flakonas ir (arba) adata su filtru yra pažeisti ar baigėsi tinkamumo laikas. Išsamūs 

vartojimo nurodymai pateikti pakuotės lapelyje. 

 

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 
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7. REGISTRUOTOJAS 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Airija 

 

 

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/19/1417/001-002 

 

 

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 

 

2020 m. vasario 13 d. 

 

 

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 

 

 

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

http://www.ema.europa.eu. 
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II PRIEDAS 

 

A. BIOLOGINĖS (-IŲ) VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS 

(-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR GAMINTOJAS (-AI), 

ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 

 

B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI 

 

C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 

 

D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR 

VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI 

UŽTIKRINTI 
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A. BIOLOGINĖS (-IŲ) VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) 

GAMINTOJAS (-AI) IR GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ 

SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 

 

Biologinės (-ių) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) 

 

Sandoz GmbH 

Biochemiestrasse 10 

6250 Kundl 

Austrija 

 

Lonza AG 

Lonzastrasse 

3930 Visp 

Šveicarija 

 

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) 

 

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

S.A. Alcon-Couvreur N.V. 

Rijksweg 14 

2870 Puurs 

Belgija 

 

Injekcinis tirpalas 

S.A. Alcon-Couvreur N.V. 

Rijksweg 14 

2870 Puurs 

Belgija 

 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstraße 25 

90429 Nürnberg 

Vokietija 

 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Ispanija 

 

Lek Pharmaceuticals d.d. 

Verovškova ulica 57 

Ljubljana, 1526 

Slovėnija 

 

Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, 

pavadinimas ir adresas. 

 

 

B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI 

 

Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedo [preparato charakteristikų santraukos] 

4.2 skyrių). 
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C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 

 

• Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai (PASP) 

 

Šio vaistinio preparato PASP pateikimo reikalavimai išdėstyti Direktyvos 2001/83/EB 107c 

straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris 

skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje. 

 

Registruotojas pirmąjį šio vaistinio preparato PASP pateikia per 6 mėnesius nuo registracijos dienos. 

 

 

D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO 

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 

 

• Rizikos valdymo planas (RVP) 

 

Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai 

aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose. 

 

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas: 

• pareikalavus Europos vaistų agentūrai; 

• kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį 

naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos 

mažinimo) etapą. 

 

• Papildomos rizikos mažinimo priemonės 

 

Prieš pradėdamas vaistinį preparatą tiekti į rinką kiekvienoje valstybėje narėje, registruotojas turi 

suderinti naujausią mokomąją medžiagą su nacionaline kompetentingąja institucija. 

 

Registruotojas turi garantuoti, kad aptarus ir suderinus su kiekvienos valstybės narės, kurioje Beovu 

yra registruotas, nacionaline kompetentingąja institucija, visoms akių ligų klinikoms, kuriose gali būti 

skiriama Beovu, prieš pradedant vaistinį preparatą tiekti į rinką ir jam esant rinkoje būtų pateiktas 

naujausias paciento informavimo rinkinys rašytiniu ir garsiniu formatu, kuriuose būtų toliau nurodyta 

pagrindinė informacija: 

• Kas yra neovaskulinė (eksudacinė) geltonosios dėmės degeneracija ir diabetinė geltonosios 

dėmės edema? 

• Kas yra Beovu, kaip jis veikia, kaip jis vartojamas ir ko galima tikėtis iš gydymo? 

• Kokie yra kiti gydymo Beovu etapai? 

• Rizikos, įskaitant padidėjusį akispūdį, vidinį akies uždegimą, tinklainės vaskulitą ir (arba) 

tinklainės kraujagyslių okliuziją, tinklainės atšoką ir tinklainės ašarojimą bei endoftalmitą, 

aprašymas ir pagrindiniai jų požymiai, bei simptomai; imunogeniškumo požymiai ir simptomai. 

• Stebėjimo rekomendacijos ir būtini tyrimai: po injekcijos į stiklakūnį padidėjusio akispūdžio 

matavimas ir regos nervo perfuzijos nustatymas. 

• Kada ir kaip skubiai reikia kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą? 
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III PRIEDAS 

 

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

DĖŽUTĖ – UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

brolucizumabum 

 

 

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 

 

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,165 ml tirpalo, kuriame yra 19,8 mg brolucizumabo 

(120 mg/ml). 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Sudėtyje yra: natrio citrato, sacharozės, polisorbato 80, injekcinio vandens. 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Injekcinis tirpalas 

 

1 x 0,165 ml užpildytas švirkštas 

Suleidžiama vienkartinė 6 mg/0,05 ml dozė. 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Vartoti į stiklakūnį 

Tik vienkartiniam vartojimui. 

Atidarius sterilią sandarią lizdinę plokštelę, tolesnius veiksmus reikia atlikti laikantis aseptikos sąlygų. 

Nustatyti dozę ties 0,05 ml dozės žyma. 

Prieš injekciją tirpalo perteklių reikia pašalinti. 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 
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9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti šaldytuve. 

Negalima užšaldyti. 

Užpildytą švirkštą laikyti sandarioje lizdinėje plokštelėje ir išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų 

apsaugotas nuo šviesos. 

 

 

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Airija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/19/1417/001 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti. 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 

 

PC 

SN 

NN 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

NUPLĖŠIAMA ETIKETĖ, PRITVIRTINTA PRIE VIDINIO DĖŽUTĖS KRAŠTO – 

UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Beovu 

 

 

2. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

3. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ 

JUOSTELIŲ 

 

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS FOLIJA – UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

brolucizumabum 

 

 

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS 

 

Novartis Europharm Limited 

 

 

3. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

5. KITA 

 

0,165 ml 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ 

 

ETIKETĖ – UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) 

 

Beovu 120 mg/ml injekcija 

brolucizumabum 

Vartoti į stiklakūnį 

 

 

2. VARTOJIMO METODAS 

 

 

3. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 

 

19,8 mg / 0,165 ml 

 

 

6. KITA 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

DĖŽUTĖ – FLAKONAS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas 

brolucizumabum 

 

 

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 

 

Kiekviename flakone yra 0,23 ml tirpalo, kuriame yra 27,6 mg brolucizumabo (120 mg/ml). 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Sudėtyje yra: natrio citrato, sacharozės, polisorbato 80, injekcinio vandens. 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Injekcinis tirpalas 

 

1 x 0,23 ml flakonas, 1 adata su filtru. 

Suleidžiama vienkartinė 6 mg/0,05 ml dozė. 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Vartoti į stiklakūnį 

Tik vienkartiniam vartojimui. 

Atidarius flakoną, tolesnius veiksmus reikia atlikti laikantis aseptikos sąlygų. 

Nustatyti dozę ties 0,05 ml dozės žyma. 

Tirpalo perteklių reikia pašalinti. 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 
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9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti šaldytuve. 

Negalima užšaldyti. 

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

 

 

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Airija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/19/1417/002 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti. 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 

 

PC 

SN 

NN 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ 

 

ETIKETĖ – FLAKONAS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) 

 

Beovu 120 mg/ml injekcija 

brolucizumabum 

Vartoti į stiklakūnį 

 

 

2. VARTOJIMO METODAS 

 

 

3. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 

 

27,6 mg/0,23 ml 

 

 

6. KITA 
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B. PAKUOTĖS LAPELIS 
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Pakuotės lapelis: informacija pacientui 

 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

brolucizumabas (brolucizumabum) 

 

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. 

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip 

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje. 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Jums paskiriant šį vaistą, nes jame pateikiama Jums 

svarbi informacija. 

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. 

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją. 

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į 

gydytoją. Žr. 4 skyrių. 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje? 

 

1. Kas yra Beovu ir kam jis vartojamas 

2. Kas žinotina prieš Jums paskiriant Beovu 

3. Kaip skiriamas Beovu 

4. Galimas šalutinis poveikis 

5. Kaip laikyti Beovu 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

 

1. Kas yra Beovu ir kam jis vartojamas 

 

Kas yra Beovu 

Beovu sudėtyje yra veikliosios medžiagos brolucizumabo, kuris priklauso vaistų grupei, vadinamai 

neovaskuliarizaciją slopinančiais vaistais. Beovu į akį suleis gydytojas, siekiant gydyti akių 

sutrikimus, kurie gali sutrikdyti Jūsų regėjimą. 

 

 
 

Kam Beovu vartojamas 

Beovu vartojamas akių sutrikimų gydymui suaugusiesiems. Šie sutrikimai pasireiškia, kai žemiau 

tinklainės geltonosios dėmės susiformuoja ir auga nenormalių kraujagyslių. Geltonoji dėmė, kuri yra 

akies dugne, atsakinga už ryškų regėjimą. Pro šias pakitusias kraujagysles į akį gali prasisunkti skysčių 

ar kraujo, o tai gali sutrikdyti geltonosios dėmės funkciją bei sukelti toliau nurodytas ligas, kurios gali 

susilpninti regėjimą: 

• neovaskulinę („šlapiąją“) su amžiumi susijusią geltonosios dėmės degeneraciją (angl. age-

related macular degeneration – AMD); 

• diabetinę geltonosios dėmės edemą (angl. diabetic macular oedema – DME). 

 

Kaip veikia Beovu 

Beovu vartojimas gali sulėtinti ligos progresavimą ir tokiu būdu išsaugoti, arba net pagerinti, Jūsų 

regėjimą. 

 

Nenormalios kraujagyslės, 

iš kurių į tinklainės 

geltonąją dėmę prasisunkia 

skysčių ar kraujo 
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2. Kas žinotina prieš Jums paskiriant Beovu 

 

Beovu Jums leisti negalima: 

- jeigu yra alergija brolucizumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 

6 skyriuje); 

- jeigu Jūs turite aktyvios eigos akies arba aplinkinių akies audinių infekciją arba tokia infekcija 

Jums įtariama; 

- jeigu Jums skauda akį arba ji yra paraudusi (yra akies uždegimas). 

Jeigu Jums tinka bet kuri iš anksčiau nurodytų sąlygų, pasakykite apie tai gydytojui. Jums negalima 

leisti Beovu. 

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Pasitarkite su gydytoju, prieš Jums paskiriant Beovu, jeigu Jums yra kuri nors iš toliau nurodytų 

būklių: 

- jeigu sergate glaukoma (tokia akies būkle, kurią paprastai sukelia padidėjęs akispūdis); 

- jeigu anksčiau Jums žybčiojo akyse arba matėte „skraidančias museles“ (tamsios spalvos 

plaukiojančias dėmeles) ir jeigu Jums staiga padidėja šių dėmelių dydis bei kiekis; 

- jeigu anksčiau per paskutiniąsias 4 savaites Jums buvo atlikta chirurginė akių operacija arba 

jeigu operacija Jums planuojama per kitas keturias savaites; 

- jeigu kada nors anksčiau sirgote kokiomis nors akių ligomis arba anksčiau Jums buvo skirtas 

akių gydymas; 

- jeigu per pastaruosius metus Jums buvo pasireiškęs staigus apakimas dėl akies dugne esančių 

kraujagyslių užsikimšimo (tinklainės kraujagyslių okliuzijos) arba dėl akies dugne esančių 

kraujagyslių uždegimo (tinklainės vaskulito). 

 

Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu Jums: 

- atsirastų paraudimas, akies skausmas, padidėjęs diskomforto pojūtis, sustiprėjęs akies 

paraudimas, neryškus arba pablogėjęs regėjimas, padidėjęs smulkių dalelių, kurias matote, 

skaičius arba padidėjęs jautrumas šviesai; 

- staiga pasireikštų apakimas, kuris gali būti tinklainės kraujagyslių užsikimšimo požymis. 

Dėl bet kurio iš anksčiau nurodytų simptomų Jūsų gydytojas gali nutraukti Jūsų gydymą Beovu. 

 

Be to, Jums svarbu žinoti, kad: 

- Beovu saugumas ir veiksmingumas jo skiriant abiejų akių gydymui kartu neištirti, todėl tokiu 

būdu vartojamas vaistas gali didinti šalutinio poveikio pasireiškimo riziką; 

- leidžiant Beovu kai kuriems pacientams per 30 minučių laikotarpį po injekcijos gali padidėti 

akispūdis (spaudimas akies viduje). Gydytojas tai stebės po kiekvienos injekcijos; 

- gydytojas patikrins, ar Jūs neturite kitų rizikos veiksnių, galinčių didinti tikimybę pasireikšti 

vieno iš akies dugne esančio sluoksnio įplėšai ar atšokai (tinklainės atšokai ar įplėšai bei 

tinklainės pigmentinio epitelio atšokai ar įplėšai), nes tokiu atveju Beovu būtina skirti atsargiai. 

 

Sisteminis KEAF inhibitorių (į Beovu sudėtyje esančią veikliąją medžiagą panašių medžiagų) 

vartojimas gali būti susijęs su didesne kraujo krešulių, kurie gali užkimšti kraujagysles, susidarymo 

rizika (tuomet pasireiškia arterijų tromboembolijos reiškinių ir gali ištikti miokardo infarktas ar 

insultas). Yra teorinė rizika, kad tokių reiškinių gali pasireikšti po Beovu suleidimo į akį. 

 

Vaikams ir paaugliams 

Beovu nėra skirtas vartoti vaikams ir paaugliams. 

 

Kiti vaistai ir Beovu 

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui. 

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis 

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš 

Jums paskiriant šio vaisto pasitarkite su gydytoju. 
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Gydymo Beovu metu ir dar bent vieną mėnesį po gydymo Beovu pabaigos žindyti 

nerekomenduojama, kadangi nėra žinoma, ar Beovu išsiskiria į motinos pieną. 

 

Pastoti galinčios moterys privalo naudoti veiksmingą apsisaugojimo nuo pastojimo metodą gydymo 

metu ir dar bent vieną mėnesį po gydymo Beovu pabaigos. Nedelsdama pasakykite gydytojui, jeigu 

gydymo metu pastotumėte arba jeigu manytumėte, kad galite būti nėščia. 

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas 

Po Beovu injekcijos Jums kurį laiką gali sutrikti regėjimas (pavyzdžiui, galite neryškiai matyti). Jeigu 

taip atsitinka, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, kol ši būklė praeis. 

 

Beovu sudėtyje yra natrio 

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. 

 

 

3. Kaip skiriamas Beovu 

 

Kokia Beovu dozė ir kaip dažnai skiriama 

Rekomenduojama dozė yra 6 mg brolucizumabo. 

 

„Šlapioji“ AMD 

- Pirmuosius 3 mėnesius būsite gydomi skiriant po vieną injekciją kas mėnesį. 

- Vėliau Jums gali būti skiriama po vieną injekciją kas 3 mėnesius. Gydytojas nustatys Jūsų 

gydymo intervalą, atsižvelgdamas į Jūsų akies būklę; kai kuriems pacientams gali reikėti skirti 

gydymą kas 2 mėnesius. Gydymo intervalas tarp dviejų Beovu dozių turi būti ne trumpesnis 

kaip 2 mėnesiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DME 

- Būsite gydomi pirmąsias penkias injekcijas skiriant kas šešias savaites. 

- Vėliau Jums gali būti skiriama po vieną injekciją kas 3 mėnesius. Gydytojas nustatys Jūsų 

gydymo intervalą, atsižvelgdamas į Jūsų akies būklę; kai kuriems pacientams gali reikėti skirti 

gydymą kas 2 mėnesius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Per pirmuosius                                     Tada 

      3 mėnesius 

1 injekcija 

per mėnesį 

1 injekcija 

kas 3 mėnesius arba kaip 

rekomenduos gydytojas 

Pirmosios 
5 dozės kas 

 

savaites 

 
Skiriant pirmąsias 

5 dozes, 1 injekcija 

kas 6 savaites 

 

Po to 
injekcijos kas 

 

savaičių 

 
Vėliau 1 injekcija kas  

12 savaičių (3 mėnesius) arba 

kaip rekomenduos gydytojas 
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Vartojimo metodas 

Beovu skiriamas injekcijos į akį būdu (vartojamas į stiklakūnį); vaistą suleis akių gydytojas. 

 

Prieš injekciją gydytojas Jums kruopščiai išplaus akį, kad išvengtumėte infekcijos. Taip pat gydytojas 

Jums skirs akių lašų (vietinių anestetikų) akies nejautrai sukelti, kad sumažintų ar visai pašalintų 

injekcijos metu sukeliamą skausmą. 

 

Kaip ilgai bus skiriamas gydymas Beovu 

Beovu skiriamas lėtinėms akių ligoms gydyti, todėl reikalingas ilgalaikis gydymas, galimai 

besitęsiantis keletą mėnesių ar metų. Jums reguliariai atvykus paskirtiems vizitams, gydytojas 

patikrins, ar vaistas tinkamai veikia. Gydytojas taip pat gali patikrinti Jūsų akis tarp injekcijų. Jeigu 

kyla klausimų apie tai, kaip ilgai Jums bus skiriamas Beovu, kreipkitės į gydytoją. 

 

Prieš nutraukiant gydymą Beovu 

Prieš nutraukdami gydymą pasitarkite su gydytoju. Nutraukus gydymą gali padidėti rizika, kad Jūsų 

regėjimas gali vėl pablogėti arba kad Jūs galite apakti. 

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją. 

 

 

4. Galimas šalutinis poveikis 

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 

Leidžiant Beovu nustatomi šalutinio poveikio reiškiniai pasireiškia dėl paties vaisto poveikio arba yra 

susiję su injekcijos procedūra, ir daugiausia jie pasireiškia akies sutrikimais. 

 

Kai kurie šalutinio poveikio reiškiniai gali būti sunkūs 

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos, jeigu Jums pasireikštų kuris nors iš toliau nurodytų 

simptomų, kurie yra alerginės reakcijos, uždegimo ar infekcijos požymiai: 

• staigus regėjimo pablogėjimas ar pasikeitimas; 

• akies skausmas, padidėjęs diskomforto pojūtis, sustiprėjęs akies paraudimas. 

 

Jeigu Jums pasireikštų bet kokių sunkių šalutinio poveikio reiškinių, nedelsdami pasakykite apie tai 

gydytojui. 

 

Kitas galimas šalutinis poveikis 

Kitas galimas po gydymo Beovu pasireiškiantis šalutinis poveikis išvardytas toliau. 

 

Daugelis šalutinio poveikio reiškinių yra lengvi ar vidutinio sunkumo, ir jie paprastai išnyksta per 

savaitę po kiekvienos injekcijos. 

 

Jeigu šie šalutinio poveikio reiškiniai taptų sunkiais, pasakykite apie tai gydytojui. 
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Dažnas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų): 

• viduriniojo akies obuolio sienelės sluoksnio uždegimas (uveitas); 

• į gelį panašios akies viduje esančios medžiagos atšoka (stiklakūnio atšoka); 

• tinklainės (šviesai jautraus akies dugne esančio sluoksnio) įplėša arba vieno iš jos sluoksnio 

įplėša (tinklainės pigmentinio epitelio įplėša); 

• sumažėjęs regos aštrumas (regėjimo aštrumo sumažėjimas); 

• kraujavimas tinklainėje (tinklainės hemoragija); 

• spalvotosios akies dalies (rainelės) uždegimas (iritas); 

• akies lęšio padrumstėjimas (katarakta); 

• kraujavimas iš smulkių kraujagyslių išoriniame akies sluoksnyje (junginės hemoragija); 

• judančios dėmelės regėjimo lauke (stiklakūnio drumstys); 

• akies skausmas; 

• padidėjęs akispūdis (padidėjęs spaudimas akies viduje); 

• akių baltymų paraudimas (konjunktyvitas); 

• neryškus ar miglotas matymas; 

• ragenos įbrėžimai, skaidraus rainelę dengiančio akies obuolio sluoksnio pažaida (ragenos 

erozijos); 

• skaidraus rainelę dengiančio akies obuolio sluoksnio pažaida (taškinis keratitas); 

• alerginės (padidėjusio jautrumo) reakcijos. 

 

Nedažnas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 asmenų): 

• sunkus vidinių akies terpių uždegimas (endoftalmitas); 

• aklumas; 

• staigus apakimas dėl akies arterijos užsikimšimo (tinklainės arterijos okliuzija); 

• tinklainės atsisluoksniavimas (tinklainės atšoka); 

• akies paraudimas (junginės hiperemija); 

• padidėjęs ašarų išsiskyrimas (sustiprėjęs ašarojimas); 

• nemalonus akies pojūtis; 

• vieno iš tinklainės sluoksnio atšoka (tinklainės pigmentinio epitelio atšoka); 

• į gelį panašios akies viduje esančios medžiagos uždegimas (stiklakūnio uždegimas); 

• priekinės akies dalies uždegimas (priekinės kameros uždegimas ar švytėjimas); 

• rainelės ir aplinkinių akies audinių uždegimas (iridociklitas); 

• skaidraus akies obuolio sluoksnio ragenos patinimas (ragenos edema); 

• kraujavimas akies viduje (stiklakūnio kraujavimas); 

• staigus regos lauko praradimas dėl užpakalinės akies dalies kraujagyslių užsikimšimo 

(tinklainės kraujagyslių okliuzija); 

• akies kraujagyslių sienelių uždegimas (tinklainės vaskulitas). 

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui. Apie 

šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline 

pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos 

apie šio vaisto saugumą. 
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5. Kaip laikyti Beovu 

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Ant dėžutės ir etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. 

Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 

 

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). 

 

Negalima užšaldyti. 

 

Užpildytą švirkštą laikyti sandarioje lizdinėje plokštelėje ir išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų 

apsaugotas nuo šviesos. 

 

Prieš vartojimą neatidarytą lizdinę plokštelę su užpildytu švirkštu galima laikyti kambario 

temperatūroje (žemesnėje kaip 25 °C) ne ilgiau kaip 24 valandas. 

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

Beovu sudėtis 

- Veiklioji medžiaga yra brolucizumabas. Viename injekcinio tirpalo mililitre yra 120 mg 

brolucizumabo. Kiekviename užpildytame švirkšte (0,165 ml injekcinio tirpalo) yra 19,8 mg 

brolucizumabo. Tai leidžia suleisti 0,05 ml injekcinio tirpalo tūrio vienkartinę dozę, kurioje yra 

6 mg brolucizumabo. 

- Pagalbinės medžiagos yra: natrio citratas, sacharozė, polisorbatas 80, injekcinis vanduo. 

 

Beovu išvaizda ir kiekis pakuotėje 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte (injekcija) yra skaidrus ar nedaug opalinis, 

bespalvis ar rusvai gelsvas vandeninis tirpalas. 

 

Pakuotės dydis: 1 užpildytas švirkštas, skirtas tik vienkartiniam vartojimui. 

 

Registruotojas 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Airija 

 

Gamintojas 

S.A. ALCON-COUVREUR N.V. 

Rijksweg 14 

2870 Puurs 

Belgija 
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Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą: 

 

België/Belgique/Belgien 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Lietuva 

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 269 16 50 

 

България 

Novartis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 2 489 98 28 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Česká republika 

Novartis s.r.o. 

Tel: +420 225 775 111 

 

Magyarország 

Novartis Hungária Kft. 

Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 

Novartis Healthcare A/S 

Tlf: +45 39 16 84 00 

 

Malta 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +49 911 273 0 

 

Nederland 

Novartis Pharma B.V. 

Tel: +31 88 04 52 111 

Eesti 

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal 

Tel: +372 66 30 810 

 

Norge 

Novartis Norge AS 

Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 

Novartis (Hellas) A.E.B.E. 

Τηλ: +30 210 281 17 12 

 

Österreich 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +43 1 86 6570 

España 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Tel: +34 93 306 42 00 

 

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 375 4888 

France 

Novartis Pharma S.A.S. 

Tél: +33 1 55 47 66 00 

 

Portugal 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o. 

Tel. +385 1 6274 220 

 

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL 

Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +353 1 260 12 55 

 

Slovenija 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Novartis Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 5542 5439 

 

Italia 

Novartis Farma S.p.A. 

Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 

Novartis Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
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Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc. 

Τηλ: +357 22 690 690 

 

Sverige 

Novartis Sverige AB 

Tel: +46 8 732 32 00 

 

Latvija 

SIA Novartis Baltics 

Tel: +371 67 887 070 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +44 1276 698370 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 

 

 

Kiti informacijos šaltiniai 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

http://www.ema.europa.eu 
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Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams. 

 

Užpildyto švirkšto naudojimo instrukcijos 

 

Laikymas ir apžiūra 

 

 

Beovu laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Užpildytą 

švirkštą laikyti sandarioje lizdinėje plokštelėje ir išorinėje dėžutėje, 

kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

 

Prieš vartojimą neatidarytą lizdinę plokštelę su Beovu užpildytu 

švirkštu galima laikyti kambario (mažesnėje kaip 25 °C) 

temperatūroje ne ilgiau kaip 24 valandas. Įsitikinkite, kad pakuotėje 

yra sterilus užpildytas švirkštas sandarioje lizdinėje plokštelėje. 

Atidarius lizdinę plokštelę, tolesnius veiksmus reikia atlikti laikantis 

aseptikos sąlygų. 

 

Beovu yra skaidrus ar nedaug opalinis, bespalvis ar rusvai gelsvas 

vandeninis tirpalas. 

 

Išėmus iš šaldytuvo ir prieš vartojant tirpalą reikia apžiūrėti. Jeigu 

matoma dalelių ar tirpalas yra drumstas, užpildyto švirkšto negalima 

naudoti; tuomet reikia laikytis atitinkamų jo pakeitimo procedūrų. 

Užpildytas švirkštas yra sterilus ir skirtas tik vienkartiniam 

naudojimui. Jo negalima naudoti, jeigu pakuotė ar pats užpildytas 

švirkštas yra pažeisti ar baigėsi tinkamumo laikas. 

 

Kaip paruošti ir suleisti Beovu 

 

Užpildytame švirkšte yra didesnė nei rekomenduojama 6 mg dozė. Nereikia vartoti viso iš užpildyto 

švirkšto ištraukiamo tirpalo tūrio (0,165 ml). Prieš injekciją tirpalo perteklių reikia pašalinti. Suleidus 

visą užpildytame švirkšte esantį tirpalo tūrį, vaistinio preparato galima perdozuoti. 

 

Suleidimo į stiklakūnį procedūrą būtina atlikti laikantis aseptikos sąlygų, įskaitant chirurginę rankų 

dezinfekciją, sterilias pirštines, sterilią paklodę ir sterilų akies vokų skėtiklį (arba atitikmenį). Be to, 

turi būti galimybė ir priemonės atlikti sterilią paracentezę (prireikus). 

 

Prieš injekciją reikia skirti tinkamą nejautrą ir dezinfekuoti odą apie akį, vokus ir akies paviršių 

plataus veikimo spektro vietiniais mikrobicidais. 

 

Injekcijai į stiklakūnį reikia naudoti 30G x ½” sterilią injekcinę adatą. Injekcinės adatos nėra Beovu 

pakuotės sudėtyje. 

 

Užtikrinkite, kad injekcija suleidžiama nedelsiant paruošus vaistinio preparato dozę (5 veiksmas). 

 

Pastaba: dozę reikia nustatyti ties 0,05 ml žyma. 

 



44 

 
 

Injekcijos procedūra 

 

1. Nuplėškite švirkšto lizdinės plokštelės juostelę ir, laikantis 

aseptikos sąlygų, išimkite švirkštą. 

2. 

 

Nulaužkite (nesukdami) švirkšto dangtelį. 

3. Aseptinėmis sąlygomis ir tvirtai prie švirkšto prijunkite 

30G x ½” injekcinę adatą. 

4. 

 

Patikrinkite, ar švirkšte nėra oro burbuliukų; tuo tikslu 

laikykite švirkštą adatą nukreipę aukštyn. Jeigu švirkšte yra 

oro burbuliukų, švelniai patapšnokite švirkštą pirštu, kol 

burbuliukai pakils aukštyn. 

Atsargiai nuimkite adatos dangtelį traukdami jį vertikaliai 

aukštyn. 

5. 

  

Laikykite švirkštą akių lygyje ir atsargiai stumkite stūmoklį, 

kol guminio stūmoklio galo kraštas susilygiuos su 0,05 ml 

dozės žyma. Tokiu būdu bus pašalintas oras ir tirpalo 

perteklius bei bus nustatyta 0,05 ml dozė. Švirkštas paruošas 

injekcijai atlikti. 

6. Lėtai leiskite, kol guminis stūmoklio galas pasiekia švirkšto 

cilindro kraštą; tokiu būdu bus suleistas 0,05 ml tirpalo tūris. 

Įsitikinkite, kad buvo suleista visa dozė, patikrindami, kad 

guminis stūmoklio galas pasiekė švirkšto cilindro kraštą. 

 

Pastaba: nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 

 

Švirkšto dangtelis Laikiklis pirštams 

Luer užraktas 

0,05 ml dozės žyma 

Guminis stūmoklio galas 
Stūmoklio kotas 
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Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos 

K: Ką daryti, jeigu iš tirpalo negaliu pašalinti visų oro burbuliukų? 

A: Svarbu, kad tirpale neliktų oro. Vis tik, mažyčiai prie stūmoklio prisitvirtinę oro burbuliukai 

paprastai injekcijos metu nuo stūmoklio neatsiskiria, todėl tai nedaro įtakos dozės tūriui. 
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Pakuotės lapelis: informacija pacientui 

 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas 

brolucizumabas (brolucizumabum) 

 

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. 

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip 

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje. 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Jums paskiriant šį vaistą, nes jame pateikiama Jums 

svarbi informacija. 

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. 

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją. 

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į 

gydytoją. Žr. 4 skyrių. 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje? 

 

1. Kas yra Beovu ir kam jis vartojamas 

2. Kas žinotina prieš Jums paskiriant Beovu 

3. Kaip skiriamas Beovu 

4. Galimas šalutinis poveikis 

5. Kaip laikyti Beovu 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

 

1. Kas yra Beovu ir kam jis vartojamas 

 

Kas yra Beovu 

Beovu sudėtyje yra veikliosios medžiagos brolucizumabo, kuris priklauso vaistų grupei, vadinamai 

neovaskuliarizaciją slopinančiais vaistais. Beovu į akį suleis gydytojas, siekiant gydyti akių 

sutrikimus, kurie gali sutrikdyti Jūsų regėjimą. 

 

 
 

Kam Beovu vartojamas 

Beovu vartojamas akių sutrikimų gydymui suaugusiesiems. Šie sutrikimai pasireiškia, kai žemiau 

tinklainės geltonosios dėmės susiformuoja ir auga nenormalių kraujagyslių. Geltonoji dėmė, kuri yra 

akies dugne, atsakinga už ryškų regėjimą. Pro šias pakitusias kraujagysles į akį gali prasisunkti skysčių 

ar kraujo, o tai gali sutrikdyti geltonosios dėmės funkciją bei sukelti toliau nurodytas ligas, kurios gali 

susilpninti regėjimą: 

• neovaskulinę („šlapiąją“) su amžiumi susijusią geltonosios dėmės degeneraciją (angl. age-

related macular degeneration – AMD); 

• diabetinę geltonosios dėmės edemą (angl. diabetic macular oedema – DME). 

 

Kaip veikia Beovu 

Beovu vartojimas gali sulėtinti ligos progresavimą ir tokiu būdu išsaugoti, arba net pagerinti, Jūsų 

regėjimą. 

 

Nenormalios kraujagyslės, 

iš kurių į tinklainės 

geltonąją dėmę prasisunkia 

skysčių ar kraujo 
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2. Kas žinotina prieš Jums paskiriant Beovu 

 

Beovu Jums leisti negalima: 

- jeigu yra alergija brolucizumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 

6 skyriuje); 

- jeigu Jūs turite aktyvios eigos akies arba aplinkinių akies audinių infekciją arba tokia infekcija 

Jums įtariama; 

- jeigu Jums skauda akį arba ji yra paraudusi (yra akies uždegimas). 

Jeigu Jums tinka bet kuri iš anksčiau nurodytų sąlygų, pasakykite apie tai gydytojui. Jums negalima 

leisti Beovu. 

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Pasitarkite su gydytoju, prieš Jums paskiriant Beovu, jeigu Jums yra kuri nors iš toliau nurodytų 

būklių: 

- jeigu sergate glaukoma (tokia akies būkle, kurią paprastai sukelia padidėjęs akispūdis); 

- jeigu anksčiau Jums žybčiojo akyse arba matėte „skraidančias museles“ (tamsios spalvos 

plaukiojančias dėmeles) ir jeigu Jums staiga padidėja šių dėmelių dydis bei kiekis; 

- jeigu anksčiau per paskutiniąsias 4 savaites Jums buvo atlikta chirurginė akių operacija arba 

jeigu operacija Jums planuojama per kitas keturias savaites; 

- jeigu kada nors anksčiau sirgote kokiomis nors akių ligomis arba anksčiau Jums buvo skirtas 

akių gydymas; 

- jeigu per pastaruosius metus Jums buvo pasireiškęs staigus apakimas dėl akies dugne esančių 

kraujagyslių užsikimšimo (tinklainės kraujagyslių okliuzijos) arba dėl akies dugne esančių 

kraujagyslių uždegimo (tinklainės vaskulito). 

 

Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu Jums: 

- atsirastų akies skausmas, padidėjęs diskomforto pojūtis, sustiprėjęs akies paraudimas, neryškus 

arba pablogėjęs regėjimas, padidėjęs smulkių dalelių, kurias matote, skaičius arba padidėjęs 

jautrumas šviesai; 

- staiga pasireikštų apakimas, kuris gali būti tinklainės kraujagyslių užsikimšimo požymis. 

Dėl bet kurio iš anksčiau nurodytų simptomų Jūsų gydytojas gali nutraukti Jūsų gydymą Beovu. 

 

Be to, Jums svarbu žinoti, kad: 

- Beovu saugumas ir veiksmingumas jo skiriant abiejų akių gydymui kartu neištirti, todėl tokiu 

būdu vartojamas vaistas gali didinti šalutinio poveikio pasireiškimo riziką; 

- leidžiant Beovu kai kuriems pacientams per 30 minučių laikotarpį po injekcijos gali padidėti 

akispūdis (spaudimas akies viduje). Gydytojas tai stebės po kiekvienos injekcijos; 

- gydytojas patikrins, ar Jūs neturite kitų rizikos veiksnių, galinčių didinti tikimybę pasireikšti 

vieno iš akies dugne esančio sluoksnio įplėšai ar atšokai (tinklainės atšokai ar įplėšai bei 

tinklainės pigmentinio epitelio atšokai ar įplėšai), nes tokiu atveju Beovu būtina skirti atsargiai. 

 

Sisteminis KEAF inhibitorių (į Beovu sudėtyje esančią veikliąją medžiagą panašių medžiagų) 

vartojimas gali būti susijęs su didesne kraujo krešulių, kurie gali užkimšti kraujagysles, susidarymo 

rizika (tuomet pasireiškia arterijų tromboembolijos reiškinių ir gali ištikti miokardo infarktas ar 

insultas). Yra teorinė rizika, kad tokių reiškinių gali pasireikšti po Beovu suleidimo į akį. 

 

Vaikams ir paaugliams 

Beovu nėra skirtas vartoti vaikams ir paaugliams. 

 

Kiti vaistai ir Beovu 

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui. 

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis 

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš 

Jums paskiriant šio vaisto pasitarkite su gydytoju. 
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Gydymo Beovu metu ir dar bent vieną mėnesį po gydymo Beovu pabaigos žindyti 

nerekomenduojama, kadangi nėra žinoma, ar Beovu išsiskiria į motinos pieną. 

 

Pastoti galinčios moterys privalo naudoti veiksmingą apsisaugojimo nuo pastojimo metodą gydymo 

metu ir dar bent vieną mėnesį po gydymo Beovu pabaigos. Nedelsdama pasakykite gydytojui, jeigu 

gydymo metu pastotumėte arba jeigu manytumėte, kad galite būti nėščia. 

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas 

Po Beovu injekcijos Jums kurį laiką gali sutrikti regėjimas (pavyzdžiui, galite neryškiai matyti). Jeigu 

taip atsitinka, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, kol ši būklė praeis. 

 

Beovu sudėtyje yra natrio 

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. 

 

 

3. Kaip skiriamas Beovu 

 

Kokia Beovu dozė ir kaip dažnai skiriama 

Rekomenduojama dozė yra 6 mg brolucizumabo. 

 

„Šlapioji“ AMD 

- Pirmuosius 3 mėnesius būsite gydomi skiriant po vieną injekciją kas mėnesį. 

- Vėliau Jums gali būti skiriama po vieną injekciją kas 3 mėnesius. Gydytojas nustatys Jūsų 

gydymo intervalą, atsižvelgdamas į Jūsų akies būklę; kai kuriems pacientams gali reikėti skirti 

gydymą kas 2 mėnesius. Gydymo intervalas tarp dviejų Beovu dozių turi būti ne trumpesnis 

kaip 2 mėnesiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DME 

- Būsite gydomi pirmąsias penkias injekcijas skiriant kas šešias savaites. 

- Vėliau Jums gali būti skiriama po vieną injekciją kas 3 mėnesius. Gydytojas nustatys Jūsų 

gydymo intervalą, atsižvelgdamas į Jūsų akies būklę; kai kuriems pacientams gali reikėti skirti 

gydymą kas 2 mėnesius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Per pirmuosius                                     Tada 

      3 mėnesius 

1 injekcija 

per mėnesį 

1 injekcija 

kas 3 mėnesius arba kaip 

rekomenduos gydytojas 

Pirmosios 
5 dozės kas 

 

savaites 

 
Skiriant pirmąsias 

5 dozes, 1 injekcija 

kas 6 savaites 

 

Po to 
injekcijos kas 

 

savaičių 

 
Vėliau 1 injekcija kas  

12 savaičių (3 mėnesius) arba 

kaip rekomenduos gydytojas 
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Vartojimo metodas 

Beovu skiriamas injekcijos į akį būdu (vartojamas į stiklakūnį); vaistą suleis akių gydytojas. 

 

Prieš injekciją gydytojas Jums kruopščiai išplaus akį, kad išvengtumėte infekcijos. Taip pat gydytojas 

Jums skirs akių lašų (vietinių anestetikų) akies nejautrai sukelti, kad sumažintų ar visai pašalintų 

injekcijos metu sukeliamą skausmą. 

 

Kaip ilgai bus skiriamas gydymas Beovu 

Beovu skiriamas lėtinėms akių ligoms gydyti, todėl reikalingas ilgalaikis gydymas, galimai 

besitęsiantis keletą mėnesių ar metų. Jums reguliariai atvykus paskirtiems vizitams, gydytojas 

patikrins, ar vaistas tinkamai veikia. Gydytojas taip pat gali patikrinti Jūsų akis tarp injekcijų. Jeigu 

kyla klausimų apie tai, kaip ilgai Jums bus skiriamas Beovu, kreipkitės į gydytoją. 

 

Prieš nutraukiant gydymą Beovu 

Prieš nutraukdami gydymą pasitarkite su gydytoju. Nutraukus gydymą gali padidėti rizika, kad Jūsų 

regėjimas gali vėl pablogėti arba kad Jūs galite apakti. 

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją. 

 

 

4. Galimas šalutinis poveikis 

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 

Leidžiant Beovu nustatomi šalutinio poveikio reiškiniai pasireiškia dėl paties vaisto poveikio arba yra 

susiję su injekcijos procedūra, ir daugiausia jie pasireiškia akies sutrikimais. 

 

Kai kurie šalutinio poveikio reiškiniai gali būti sunkūs 

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos, jeigu Jums pasireikštų kuris nors iš toliau nurodytų 

simptomų, kurie yra alerginės reakcijos, uždegimo ar infekcijos požymiai: 

• staigus regėjimo pablogėjimas ar pasikeitimas; 

• akies skausmas, padidėjęs diskomforto pojūtis, sustiprėjęs akies paraudimas. 

 

Jeigu Jums pasireikštų bet kokių sunkių šalutinio poveikio reiškinių, nedelsdami pasakykite apie tai 

gydytojui. 

 

Kitas galimas šalutinis poveikis 

Kitas galimas po gydymo Beovu pasireiškiantis šalutinis poveikis išvardytas toliau. 

 

Daugelis šalutinio poveikio reiškinių yra lengvi ar vidutinio sunkumo, ir jie paprastai išnyksta per 

savaitę po kiekvienos injekcijos. 

 

Jeigu šie šalutinio poveikio reiškiniai taptų sunkiais, pasakykite apie tai gydytojui. 
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Dažnas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų): 

• viduriniojo akies obuolio sienelės sluoksnio uždegimas (uveitas); 

• į gelį panašios akies viduje esančios medžiagos atšoka (stiklakūnio atšoka); 

• tinklainės (šviesai jautraus akies dugne esančio sluoksnio) įplėša arba vieno iš jos sluoksnio 

įplėša (tinklainės pigmentinio epitelio įplėša); 

• sumažėjęs regos aštrumas (regėjimo aštrumo sumažėjimas); 

• kraujavimas tinklainėje (tinklainės hemoragija); 

• spalvotosios akies dalies (rainelės) uždegimas (iritas); 

• akies lęšio padrumstėjimas (katarakta); 

• kraujavimas iš smulkių kraujagyslių išoriniame akies sluoksnyje (junginės hemoragija); 

• judančios dėmelės regėjimo lauke (stiklakūnio drumstys); 

• akies skausmas; 

• padidėjęs akispūdis (padidėjęs spaudimas akies viduje); 

• akių baltymų paraudimas (konjunktyvitas); 

• neryškus ar miglotas matymas; 

• ragenos įbrėžimai, skaidraus rainelę dengiančio akies obuolio sluoksnio pažaida (ragenos 

erozijos); 

• skaidraus rainelę dengiančio akies obuolio sluoksnio pažaida (taškinis keratitas); 

• alerginės (padidėjusio jautrumo) reakcijos. 

 

Nedažnas (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 asmenų): 

• sunkus vidinių akies terpių uždegimas (endoftalmitas); 

• aklumas; 

• staigus apakimas dėl akies arterijos užsikimšimo (tinklainės arterijos okliuzija); 

• tinklainės atsisluoksniavimas (tinklainės atšoka); 

• akies paraudimas (junginės hiperemija); 

• padidėjęs ašarų išsiskyrimas (sustiprėjęs ašarojimas); 

• nemalonus akies pojūtis; 

• vieno iš tinklainės sluoksnio atšoka (tinklainės pigmentinio epitelio atšoka); 

• į gelį panašios akies viduje esančios medžiagos uždegimas (stiklakūnio uždegimas); 

• priekinės akies dalies uždegimas (priekinės kameros uždegimas ar švytėjimas); 

• rainelės ir aplinkinių akies audinių uždegimas (iridociklitas); 

• skaidraus akies obuolio sluoksnio ragenos patinimas (ragenos edema); 

• kraujavimas akies viduje (stiklakūnio kraujavimas); 

• staigus regos lauko praradimas dėl užpakalinės akies dalies kraujagyslių užsikimšimo 

(tinklainės kraujagyslių okliuzija); 

• akies kraujagyslių sienelių uždegimas (tinklainės vaskulitas). 

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui. Apie 

šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline 

pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos 

apie šio vaisto saugumą. 
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5. Kaip laikyti Beovu 

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Ant dėžutės ir etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. 

Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 

 

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). 

 

Negalima užšaldyti. 

 

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

 

Prieš vartojimą neatidarytą flakoną galima laikyti kambario temperatūroje (žemesnėje kaip 25 °C) ne 

ilgiau kaip 24 valandas. 

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

Beovu sudėtis 

- Veiklioji medžiaga yra brolucizumabas. Viename injekcinio tirpalo mililitre yra 120 mg 

brolucizumabo. Kiekviename flakone (0,23 ml injekcinio tirpalo) yra 27,6 mg brolucizumabo. 

Tai leidžia suleisti 0,05 ml injekcinio tirpalo tūrio vienkartinę dozę, kurioje yra 6 mg 

brolucizumabo. 

- Pagalbinės medžiagos yra: natrio citratas, sacharozė, polisorbatas 80, injekcinis vanduo. 

 

Beovu išvaizda ir kiekis pakuotėje 

Beovu 120 mg/ml injekcinis tirpalas (injekcija) yra skaidrus ar nedaug opalinis, bespalvis ar rusvai 

gelsvas vandeninis tirpalas. 

 

Pakuotės dydis: 1 flakonas ir 1 buka adata su filtru (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm, 5 μm), skirti tik 

vienkartiniam vartojimui. 

 

Registruotojas 

Novartis Europharm Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Dublin 4 

Airija 
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Gamintojas 

S.A. ALCON-COUVREUR N.V. 

Rijksweg 14 

2870 Puurs 

Belgija 

 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstraße 25 

90429 Nürnberg 

Vokietija 

 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Ispanija 

 

Lek Pharmaceuticals d.d. 

Verovškova ulica 57 

Ljubljana, 1526 

Slovėnija 

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą: 

 

België/Belgique/Belgien 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Lietuva 

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 269 16 50 

 

България 

Novartis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 2 489 98 28 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Česká republika 

Novartis s.r.o. 

Tel: +420 225 775 111 

 

Magyarország 

Novartis Hungária Kft. 

Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 

Novartis Healthcare A/S 

Tlf: +45 39 16 84 00 

 

Malta 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +49 911 273 0 

 

Nederland 

Novartis Pharma B.V. 

Tel: +31 88 04 52 111 

Eesti 

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal 

Tel: +372 66 30 810 

 

Norge 

Novartis Norge AS 

Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 

Novartis (Hellas) A.E.B.E. 

Τηλ: +30 210 281 17 12 

 

Österreich 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +43 1 86 6570 

España 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Tel: +34 93 306 42 00 

 

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 375 4888 
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France 

Novartis Pharma S.A.S. 

Tél: +33 1 55 47 66 00 

 

Portugal 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o. 

Tel. +385 1 6274 220 

 

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL 

Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +353 1 260 12 55 

 

Slovenija 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Novartis Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 5542 5439 

 

Italia 

Novartis Farma S.p.A. 

Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 

Novartis Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 

 

Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc. 

Τηλ: +357 22 690 690 

 

Sverige 

Novartis Sverige AB 

Tel: +46 8 732 32 00 

 

Latvija 

SIA Novartis Baltics 

Tel: +371 67 887 070 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +44 1276 698370 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 

 

 

Kiti informacijos šaltiniai 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

http://www.ema.europa.eu 
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Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams. 

 

Flakono naudojimo instrukcijos 

 

Laikymas ir apžiūra 

 

 

Beovu laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Flakoną 

laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo 

šviesos. 

 

Prieš vartojimą neatidarytą Beovu flakoną galima laikyti kambario 

(mažesnėje kaip 25 °C) temperatūroje ne ilgiau kaip 24 valandas. 

Atidarius flakoną, tolesnius veiksmus reikia atlikti laikantis aseptikos 

sąlygų. 

 

Beovu yra skaidrus ar nedaug opalinis, bespalvis ar rusvai gelsvas 

vandeninis tirpalas. 

 

Išėmus iš šaldytuvo ir prieš vartojant tirpalą reikia apžiūrėti. Jeigu 

matoma dalelių arba tirpalas yra drumstas, flakono negalima naudoti; 

tuomet reikia laikytis atitinkamų jo pakeitimo procedūrų. 

Flakono turinys ir adata su filtru yra sterilūs bei skirti tik vienkartiniam 

naudojimui. Negalima naudoti, jeigu pakuotė, flakonas ir (arba) adata su 

filtru yra pažeisti ar baigėsi tinkamumo laikas. 

 

Kaip paruošti ir suleisti Beovu 

 

Flakone yra didesnė nei rekomenduojama 6 mg dozė. Nereikia vartoti viso iš flakono ištraukiamo 

tirpalo tūrio (0,23 ml). Prieš injekciją tirpalo perteklių reikia pašalinti. Suleidus visą flakone esantį 

tirpalo tūrį, vaistinio preparato galima perdozuoti. 

 

Suleidimo į stiklakūnį procedūrą būtina atlikti laikantis aseptikos sąlygų, įskaitant chirurginę rankų 

dezinfekciją, sterilias pirštines, sterilią paklodę ir sterilų akies vokų skėtiklį (arba atitikmenį). Be to, 

turi būti galimybė ir priemonės atlikti sterilią paracentezę (prireikus). 

 

Prieš injekciją reikia skirti tinkamą nejautrą ir dezinfekuoti odą apie akį, vokus ir akies paviršių 

plataus veikimo spektro vietiniais mikrobicidais. 

 

Injekcijai į stiklakūnį paruošti ir atlikti reikės toliau išvardytų vienkartinių medicinos priemonių: 

• sterilios 30G x ½” injekcinės adatos; 

• sterilaus 1 ml švirkšto su 0,05 ml dozės žyma; 

• sterilios 5 μm bukos adatos su filtru (18G x 1½”, 1,2 mm x 40 mm). 

 

Injekcinės adatos ir švirkšto nėra Beovu pakuotės sudėtyje. 

 

Užtikrinkite, kad injekcija suleidžiama nedelsiant paruošus vaistinio preparato dozę (8 veiksmas). 

 

Pastaba: dozę reikia nustatyti ties 0,05 ml žyma. 
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Injekcijos procedūra 

 

1. 

  

Nuimkite flakono dangtelį ir nuvalykite flakono membraną 

(pvz., 70 % alkoholiu suvilgytu tamponu). 

2. Aseptinėmis sąlygomis prijunkite adatą su filtru prie 1 ml 

švirkšto. 

3. Įstumkite adatą su filtru į flakono membranos centrą, kol 

adata palies flakono dugną. 

 

4. 

  

Norint įtraukti tirpalą, laikykite flakoną kiek paverstą ir lėtai 

įtraukite visą tirpalą iš flakono ir adatos su filtru. 

Užtikrinkite, kad ištuštinant flakoną švirkšto stūmoklio kotas 

pakankamai atitrauktas, ir tokiu būdu visiškai ištuštinama 

adata su filtru. 

 

5. Aseptinėmis sąlygomis atjunkite adatą su filtru nuo švirkšto 

ir ją išmeskite. Adatos su filtru negalima naudoti injekcijai į 

stiklakūnį atlikti. 

 

6. Aseptinėmis sąlygomis ir tvirtai prie švirkšto prijunkite 

30G x ½” injekcinę adatą. 

 

7. 

  

Patikrinkite, ar švirkšte nėra oro burbuliukų; tuo tikslu 

laikykite švirkštą adatą nukreipę aukštyn. Jeigu švirkšte yra 

oro burbuliukų, švelniai patapšnokite švirkštą pirštu, kol 

burbuliukai pakils aukštyn. 
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8. 

  

Laikykite švirkštą akių lygyje ir atsargiai stumkite stūmoklį, 

kad pašalintumėte orą kartu su tirpalo pertekliumi iš švirkšto 

ir nustatykite dozę ties 0,05 ml žyma. Švirkštas paruošas 

injekcijai atlikti. 

 

9. Lėtai suleiskite, kol guminis stūmoklio galas pasiekia 

švirkšto cilindro kraštą; tokiu būdu bus suleistas 0,05 ml 

tirpalo tūris. Įsitikinkite, kad buvo suleista visa dozė, 

patikrindami, kad guminis stūmoklio galas pasiekė švirkšto 

cilindro kraštą. 

 

 

Pastaba: nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 

 

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos 

K: Ką daryti, jeigu sunku iš flakono ištraukti pakankamą tirpalo kiekį? 

A: Prieš ištraukdami tirpalą flakono nepurtykite, o leiskite tirpalui nusėsti flakono dugne. Įsitikinkite, 

kad flakonas laikomas nukreiptas aukštyn ir šiek tiek paverstas. Lėtai atitraukite stūmoklį ir 

palaukite, kol tirpalas pasirodys švirkšto cilindre. Toliau lėtai traukite stūmoklį, kol visiškai ištuštinsite 

flakoną ir adatą su filtru. 

 

K: Ką daryti, jeigu iš tirpalo negaliu pašalinti visų oro burbuliukų? 

A: Svarbu, kad tirpale neliktų oro. Vis tik, mažyčiai prie stūmoklio prisitvirtinę oro burbuliukai 

paprastai injekcijos metu nuo stūmoklio neatsiskiria, todėl tai nedaro įtakos dozės tūriui. 
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