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Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 
o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem 
neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih. 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
Enspryng 120 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi 
 
 
2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 
 
Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 120 mg satralizumaba v 1 ml. 
 
Satralizumab je pridobljen v celicah jajčnika kitajskega hrčka s tehnologijo rekombinantne DNK. 
 
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 
 
 
3. FARMACEVTSKA OBLIKA 
 
raztopina za injiciranje (injekcija) 
 
Brezbarvna do rumenkasta tekočina. Raztopina ima pH približno 6,0 in osmolarnost približno 
310 mOsm/kg. 
 
 
4. KLINIČNI PODATKI 
 
4.1 Terapevtske indikacije 
 
Zdravilo Enspryng je indicirano kot monoterapija ali v kombinaciji z imunosupresivnim zdravljenjem 
za zdravljenje spektra bolezni optičnega nevromielitisa (neuromyelitis optica spectrum 
disorders - NMOSD) pri odraslih bolnikih in mladostnikih od 12. leta dalje, ki so anti-akvaporin-4 
IgG (AQP4-IgG) seropozitivni (glejte poglavje 5.1). 
 
4.2 Odmerjanje in način uporabe 
 
Zdravljenje je treba začeti pod nadzorom zdravnika, ki ima izkušnje z zdravljenjem optičnega 
nevromielitisa (NMO) ali NMOSD. 
 
Odmerjanje 
 
Zdravilo Enspryng se lahko uporablja kot monoterapija ali v kombinaciji s peroralnimi kortikosteroidi 
(pKS), azatioprinom (AZA) ali mofetilmikofenolatom (MMF) (glejte poglavje 5.1). Odmerjanje pri 
mladostnikih, starih ≥ 12 let s telesno maso ≥ 40 kg, je enako kot pri odraslih bolnikih. 
 
Polnilni odmerki 
 
Priporočeni polnilni odmerek za prva tri injiciranja je 120 mg v subkutani (s.c.) injekciji na dva tedna 
(prvi odmerek v 0. tednu, drugi odmerek v 2. tednu in tretji odmerek v 4. tednu). 
 
Vzdrževalni odmerki 
 
Priporočeni vzdrževalni odmerek je 120 mg v subkutani injekciji na štiri tedne. 
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Trajanje zdravljenja 
 
Zdravilo Enspryng je namenjeno za dolgotrajno zdravljenje. 
 
Odloženi ali izpuščeni odmerki 
 
Če je injekcija izpuščena zaradi katerega koli drugega razloga razen zvišanja jetrnih encimov, jo je 
treba uporabiti, kot je opisano v preglednici 1. 
 
Preglednica 1. Priporočeno odmerjanje po odloženih ali izpuščenih odmerkih 
 

Zadnji uporabljeni odmerek Priporočeno odmerjanje po odloženih ali izpuščenih 
odmerkih 

Izpuščen polnilni odmerek ali 
manj kot 8 tednov med 
vzdrževalnim obdobjem 

Priporočeni odmerek je treba injicirati čim prej, brez čakanja na 
naslednji načrtovani odmerek. 

Polnilno obdobje 

Če je drugi polnilni odmerek injiciran prepozno ali je izpuščen, 
ga je treba injicirati čim prej, tretji in zadnji polnilni odmerek pa 
2 tedna pozneje. 

Če je tretji polnilni odmerek injiciran prepozno ali je izpuščen, 
ga je treba injicirati čim prej, prvi vzdrževalni odmerek pa 
4 tedne pozneje. 

Vzdrževalno obdobje 

Po injiciranju odloženega ali izpuščenega odmerka je treba 
ponastaviti urnik odmerjanja na vsake 4 tedne. 

Od 8 tednov do manj kot 
12 tednov 

Priporočeni odmerek je treba injicirati 0.* in 2. teden, potem pa 
na 4 tedne. 

12 tednov ali več Priporočeni odmerek je treba injicirati 0.*, 2. in 4. teden, potem 
pa na 4 tedne. 

* "0. teden" pomeni čas prve uporabe zdravila po izpuščenem odmerku. 
 
Nasvet za prilagoditev odmerka v primeru nepravilnosti jetrnih encimov 
 
Če je alanin-aminotransferaza (ALT) ali aspartat-aminotransferaza (AST) zvišana nad 5-kratno 
zgornjo mejo normale (ZMN) in to spremlja zvišanje bilirubina, je treba zdravljenje prekiniti, ponovna 
uvedba pa ni priporočljiva. 
 
Če je ALT ali AST zvišana nad 5-kratno ZMN in bilirubin ob tem ni zvišan, je treba zdravljenje 
prekiniti. Znova ga je mogoče uvesti v odmerku 120 mg s.c. na štiri tedne, ko se ALT in AST vrneta v 
normalno območje in po oceni koristi in tveganja zdravljenja za bolnika. Pri odločitvi za ponoven 
začetek zdravljenja je treba vrednosti jetrnih encimov skrbno kontrolirati; če se pozneje znova pojavi 
zvišanje ALT/AST in/ali bilirubina, je treba zdravljenje prekiniti, ponovna uvedba pa ni priporočljiva 
(glejte poglavji 4.4 in 4.8). 
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Preglednica 2. Priporočeni odmerek za ponoven začetek zdravljenja po zvišanju jetrnih 
transaminaz 
 

Zadnji uporabljeni 
odmerek 

Priporočeni odmerek za ponoven začetek zdravljenja 

Manj kot 12 tednov Zdravljenje je treba ponovno uvesti s priporočenim odmerkom, ki se 
daje na 4 tedne. 

12 tednov ali več Zdravljenje je treba ponovno uvesti s priporočenim odmerkom, ki se 
daje 0.*, 2. in 4. teden, potem pa na 4 tedne. 

* "0. teden" pomeni čas prve uporabe zdravila po ponovni uvedbi zdravljenja. 
 
Nasvet za prilagoditev odmerka v primeru nevtropenije 
 
Če je število nevtrofilcev pod 1,0 x 109/l in je to potrjeno s ponovnim testiranjem, je treba zdravljenje 
prekiniti, dokler se število nevtrofilcev ne poveča na > 1,0 x 109/l. 
 
Nasvet za prilagoditev odmerka v primeru majhnega števila trombocitov 
 
Če je število trombocitov pod 75 x 109/l in je to potrjeno s ponovnim testiranjem, je treba zdravljenje 
prekiniti, dokler se število trombocitov ne poveča na ≥ 75 x 109/l. 
 
Posebne populacije 
 
Pediatrična populacija 
 
Odmerjanje pri mladostnikih, starih ≥ 12 let s telesno maso ≥ 40 kg, je enako kot pri odraslih (glejte 
poglavji 5.1 in 5.2). Varnost in učinkovitosti satralizumaba pri otrocih s telesno maso < 40 kg nista bili 
dokazani. Podatkov ni na voljo. 
 
Starejši bolniki 
 
Bolnikom, starim ≥ 65 let, odmerka zdravila ni treba prilagoditi (glejte poglavje 5.2). 
 
Okvara ledvic 
 
Varnost in učinkovitost satralizumaba pri bolnikih z okvaro ledvic nista formalno raziskani. Bolnikom 
z blago okvaro ledvic odmerka ni treba prilagoditi (glejte poglavje 5.2). 
 
Okvara jeter 
 
Varnost in učinkovitost satralizumaba pri bolnikih z okvaro jeter nista raziskani. Podatkov ni na voljo 
(glejte poglavje 5.2). 
Med zdravljenjem s satralizumabom so opažali zvišanja jetrnih encimov (glejte poglavji 4.4 in 4.8). Za 
prilagoditev odmerka glejte zgoraj, poglavje Nasvet za prilagoditev odmerka v primeru nepravilnosti 
jetrnih encimov. 
 
Način uporabe 
 
Satralizumab 120 mg se daje v subkutani injekciji z napolnjeno injekcijsko brizgo, ki vsebuje en 
odmerek. Injicirati je treba celotno vsebino (1 ml) napolnjene injekcijske brizge. 
 
Priporočena mesta injiciranja so trebuh in stegna. Mesta injiciranja je treba krožno menjavati in 
zdravila se nikdar ne sme injicirati v znamenja, brazgotine ali predele, kjer je koža občutljiva, 
podpluta, pordela, zatrdela ali poškodovana. 
 
Izčrpna navodila za dajanje satralizumaba so navedena na koncu navodila za uporabo. 
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Dajanje zdravila s strani bolnika in/ali skrbnika 
 
Prva injekcija mora biti dana pod nadzorom usposobljenega zdravstvenega delavca. 
 
Po ustreznem usposabljanju o pravilni pripravi in injiciranju zdravila si lahko odrasel bolnik injicira 
odmerke zdravila sam ali mu jih lahko injicira skrbnik, če lečeči zdravnik meni, da je to primerno in 
da odrasli bolnik/skrbnik obvlada tehniko injiciranja. 
 
Bolniki oz. skrbniki morajo takoj poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi resne alergijske 
reakcije, in se posvetovati z zdravnikom, ki bo povedal, ali lahko zdravljenje z zdravilom Enspryng 
nadaljujejo ali ne. 
 
4.3 Kontraindikacije 
 
Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. 
 
4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 
 
Sledljivost 
 
Z namenom izboljšanja sledljivosti bioloških zdravil je treba jasno zabeležiti ime in številko serije 
uporabljenega zdravila. 
 
Okužbe 
 
Dajanje satralizumaba je treba pri bolnikih z aktivno okužbo odložiti, dokler okužba ni pod nadzorom 
(glejte poglavje 4.2). 
 
Pri bolnikih, ki prejemajo satralizumab, je priporočljiva pazljivost, da bi pravočasno odkrili in 
diagnosticirali okužbe. Če se pri bolniku pojavi resna ali oportunistična okužba, je treba zdravljenje z 
zdravilom odložiti in uvesti ustrezno zdravljenje okužbe ob nadaljnjem nadzoru. Bolnikom je treba 
naročiti, naj v primeru znakov in simptomov okužb takoj poiščejo zdravniško pomoč, da omogočijo 
pravočasno diagnozo okužb. Bolnikom je treba izročiti Opozorilno kartico za bolnika. 
 
Cepljenja 
 
Med zdravljenjem s satralizumabom se ne sme uporabljati živih in živih oslabljenih cepiv, ker klinična 
varnost ni ugotovljena. Obdobje med cepljenji z živimi cepivi in uvedbo zdravljenja s satralizumabom 
mora biti skladno z veljavnimi smernicami za cepljenje v zvezi z imunomodulirajočimi oz. 
imunosupresivnimi zdravili. 
 
Podatkov o vplivu cepljenja pri bolnikih, ki prejemajo satralizumab, ni na voljo. Priporočljivo je, da 
bolniki pred začetkom zdravljenja z zdravilom Enspryng opravijo vsa potrebna cepljenja v skladu z 
veljavnimi smernicami za cepljenja. 
 
Jetrni encimi 
 
Med zdravljenjem s satralizumabom so opažali blaga do zmerna zvišanja jetrnih transaminaz; večina 
zvišanj je bila nižja od 5-kratne ZMN (glejte poglavje 4.8). 
 
Raven ALT in AST je treba prve tri mesece zdravljenja kontrolirati na štiri tedne, nato eno leto na tri 
mesece, potem pa kot je klinično indicirano. 
 
Pri bolnikih z zvišanjem ALT ali AST nad 5-kratno ZMN je treba zdravljenje s satralizumabom 
prekiniti (glejte poglavje 4.2). 
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Število nevtrofilcev 
 
Po zdravljenju s satralizumabom so se pojavila zmanjšanja števila nevtrofilcev (glejte poglavje 4.8). 
Število nevtrofilcev je treba kontrolirati 4 do 8 tednov po začetku zdravljenja, potem pa, kot je 
klinično indicirano. Za priporočena prenehanja odmerkov glejte poglavje 4.2. 
 
4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 
 
Študij medsebojnega delovanja niso izvedli. 
 
Populacijske farmakokinetične analize niso odkrile nobenih vplivov azatioprina (AZA), peroralnih 
kortikosteroidov (pKS) ali mofetilmikofenolata (MMF) na očistek satralizumaba. 
 
Študije in vivo in in vitro so pokazale, da citokini, kot je IL-6, zavirajo izraženost specifičnih jetrnih 
encimov CYP450 (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 in CYP3A4). 
 
Zato je pri uvedbi ali prekinitvi zdravljenja s satralizumabom potrebna previdnost pri bolnikih, ki 
prejemajo tudi substrate CYP450 3A4, 1A2, 2C9 ali 2C19, zlasti tiste z ozkim terapevtskim indeksom 
(kot so npr. varfarin, karbamazepin, fenitoin in teofilin), in odmerke je treba prilagoditi, če je to 
potrebno. 
 
Ker ima satralizumab podaljšan končni razpolovni čas, lahko njegov učinek traja še več tednov po 
koncu zdravljenja. 
 
4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje 
 
Nosečnost 
 
Podatkov o uporabi satralizumaba pri nosečnicah ni. Študije na opicah ne kažejo škodljivih učinkov na 
sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). 
 
Iz previdnosti se je uporabi zdravila Enspryng med nosečnostjo bolje izogniti. 
 
Dojenje 
 
Ni znano, ali se satralizumab pri človeku izloča v materino mleko. Znano je, da se človeški IgG 
izločajo v materino mleko prvih nekaj dni po rojstvu, a se njihova koncentracija kmalu potem zelo 
zmanjša; tveganja za dojenega otroka med tem kratkim obdobjem tako ni mogoče izključiti. Pozneje 
med obdobjem dojenja pride uporaba zdravila Enspryng v poštev samo, če je klinično potrebna. 
 
Plodnost 
 
Kliničnih podatkov o vplivu satralizumaba na plodnost pri ljudeh ni. Študije na živalih niso pokazale 
zmanjšane plodnosti samcev ali samic (glejte poglavje 5.3). 
 
4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev 
 
Zdravilo Enspryng nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. 
 
4.8 Neželeni učinki 
 
Povzetek varnostnih značilnosti 
 
Neželeni učinki, o katerih so poročali najpogosteje, so bili glavobol (19,2 %), artralgija (13,5 %), 
zmanjšano število belih krvnih celic (13,5 %), hiperlipidemija (13,5 %) in z injiciranjem povezane 
reakcije (12,5 %). 
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Seznam neželenih učinkov v preglednici 
 
Preglednica 3 povzema neželene učinke, o katerih so v kliničnih preskušanjih poročali v zvezi z 
uporabo satralizumaba kot monoterapije ali v kombinaciji z imunosupresivnim zdravljenjem. 
 
Neželeni učinki iz kliničnih preskušanj (preglednica 3) so navedeni po organskih sistemih MedDRA. 
Neželeni učinki so prikazani s številom neželenih učinkov na 100 bolnik-let in po pogostnosti. 
Ustrezne kategorije pogostnosti za posamezne neželene učinke temeljijo na številskih vrednostih 
pogostnosti po naslednjem dogovoru: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni 
(≥ 1/1000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1000), zelo redki (< 1/10.000). 
 
Preglednica 3. Neželeni učinki 
 

Organski sistem Pogostnost 
 Zelo pogosti Pogosti 
Bolezni krvi in limfatičnega sistema  hipofibrinogenemija 
Presnovne in prehranske motnje hiperlipidemija  
Psihiatrične motnje  nespečnost 
Bolezni živčevja glavobol migrena 
Srčne bolezni  bradikardija 
Žilne bolezni  hipertenzija 
Bolezni dihal, prsnega koša in 
mediastinalnega prostora 

 alergijski rinitis 

Bolezni prebavil  gastritis 
Bolezni kože in podkožja  izpuščaj, 

pruritus 
Bolezni mišično-skeletnega sistema in 
vezivnega tkiva 

artralgija mišično-skeletna togost 

Splošne težave in spremembe na mestu 
aplikacije 

z injiciranjem povezane 
reakcije 

periferni edem 

Preiskave zmanjšano število 
levkocitov 

zmanjšano število 
nevtrofilcev, 
zmanjšano število 
trombocitov, 
zvišane transaminaze, 
zvišan bilirubin v krvi, 
zvečana telesna masa 

 
Opis izbranih neželenih učinkov 
 
Z injiciranjem povezane reakcije 
 
Z injiciranjem povezane reakcije, o katerih so poročali pri bolnikih, zdravljenih s satralizumabom, so 
bile pretežno blage do zmerne in večina se jih je pojavila v 24 urah po injiciranju. Sistemska 
simptoma, o katerih so poročali najpogosteje, sta bila driska in glavobol. Najpogostejše lokalne 
reakcije na mestu injiciranja so bile zardevanje, eritem, pruritus, izpuščaj in bolečina. 
 
Telesna masa 
 
Med dvojno slepim obdobjem zdravljenja so povečanje telesne mase za ≥ 15 % v primerjavi z 
izhodiščem opažali pri 3,8 % bolnikov, zdravljenih s satralizumabom (monoterapija ali v kombinaciji 
z imunosupresivnim zdravljenjem), in pri 2,7 % bolnikov, ki so prejemali placebo (ali placebo in 
imunosupresivno zdravljenje). 
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Laboratorijske nepravilnosti 
 
Nevtrofilci 
Med dvojno slepim obdobjem zdravljenja so zmanjšano število nevtrofilcev opažali pri 31,7 % 
bolnikov, zdravljenih s satralizumabom (monoterapija ali v kombinaciji z imunosupresivnim 
zdravljenjem), in pri 21,6 % bolnikov, ki so prejemali placebo (ali placebo in imunosupresivno 
zdravljenje). Večina zmanjšanj števila nevtrofilcev je bila prehodna ali intermitentna. 
Število nevtrofilcev pod 1 x 109/l je imelo 9,6 % bolnikov, ki so prejemali satralizumab, in 5,4 % 
tistih, ki so prejemali placebo (ali placebo in imunosupresivno zdravljenje). 
 
Trombociti 
Med dvojno slepim obdobjem zdravljenja se je zmanjšano število trombocitov (pod 150 x 109/l) 
pojavilo pri 24,0 % bolnikov, zdravljenih s satralizumabom (monoterapija ali v kombinaciji z 
imunosupresivnim zdravljenjem), in pri 9,5 % bolnikov, ki so prejemali placebo ali placebo in 
imunosupresivno zdravljenje. Zmanjšanja števila trombocitov niso bila povezana s krvavitvami. 
Zmanjšanja števila trombocitov so bila večinoma prehodna in število se ni zmanjšalo pod 75 x 109/l. 
 
Jetrni encimi 
Med dvojno slepim obdobjem zdravljenja se je zvišanje ALT ali AST pojavilo pri 27,9 % oz. 18,3 % 
bolnikov, zdravljenih s satralizumabom (monoterapija oz. v kombinaciji z imunosupresivnim 
zdravljenjem), in pri 12,2 % oz. 13,5 % bolnikov, ki so prejemali placebo oz. placebo in 
imunosupresivno zdravljenje. Večina zvišanj je bila pod 3-kratno ZMN, bila so prehodna in so minila 
brez prekinitve zdravljenja s satralizumabom. 
Zvišanja ALT ali AST nad 3-kratno ZMN so se pojavila pri 2,9 % oz. 1,9 % bolnikov, zdravljenih s 
satralizumabom (monoterapija oz. v kombinaciji z imunosupresivnim zdravljenjem). Ta zvišanja niso 
bila povezana z zvišanjem celokupnega bilirubina. 
Zvišanja ALT nad 5-kratno ZMN so opažali 4 tedne po začetku zdravljenja pri enem (1 %) bolniku, ki 
je prejemal satralizumab v kombinaciji z imunosupresivnim zdravljenjem; sprememba se je po 
prekinitvi zdravljenja normalizirala in pri tem bolniku satralizumaba niso več uvedli (glejte 
poglavji 4.2 in 4.4). 
 
Vrednosti lipidov 
 
Med dvojno slepim obdobjem zdravljenja se je zvišanje celokupnega holesterola nad 7,75 mmol/l 
pojavilo pri 10,6 % bolnikov, ki so prejemali satralizumab (monoterapija ali v kombinaciji z 
imunosupresivnim zdravljenjem), v primerjavi z 1,4 % bolnikov, ki so prejemali placebo (ali placebo 
in imunosupresivno zdravljenje); zvišanje trigliceridov nad 3,42 mmol/l se je pojavilo pri 20,2 % 
prejemnikov satralizumaba v primerjavi z 10,8 % prejemnikov placeba. 
 
Pediatrična populacija 
 
Varnost in učinkovitost satralizumaba so raziskali pri 9 otrocih, starih ≥ 12 let. Pričakovati je mogoče, 
da so pogostnost, vrsta in izrazitost neželenih učinkov pri otrocih od 12. leta dalje enake kot pri 
odraslih. 
 
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 
 
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. 
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih 
delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni 
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. 
 
4.9 Preveliko odmerjanje 
 
V primeru prevelikega odmerjanja je treba bolnika skrbno nadzirati, zdraviti simptomatsko in uvesti 
podporne ukrepe, kot je potrebno. 
 

https://www.ema.europa.eu/documents/template-form/appendix-v-adverse-drug-reaction-reporting-details_en.doc
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5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 
 
5.1 Farmakodinamične lastnosti 
 
Farmakoterapevtska skupina: imunosupresivi, zaviralci interlevkina, oznaka ATC: L04AC19 
 
Mehanizem delovanja 
 
Satralizumab je rekombinantno humanizirano imunoglobulinsko G2 (IgG2) monoklonsko protitelo, ki 
se veže na topni in membransko vezani humani receptor IL-6 (IL-6R) in tako prepreči nadaljnjo 
signalizacijo IL-6 preko teh receptorjev. 
 
Koncentracija IL-6 v cerebrospinalni tekočini in serumu bolnikov z NMO in NMOSD je povečana v 
obdobjih aktivnosti bolezni. Delovanje IL-6 je vpleteno v patogenezo NMO in NMOSD, med drugim 
v aktivacijo celic B, diferenciacijo celic B v plazmablaste in nastajanje patoloških protiteles, npr. proti 
AQP4 (beljakovina vodnih kanalčkov, izražena predvsem na astrocitih v osrednjem živčevju), 
aktivacijo in diferenciacijo celic Th17, zaviranje regulatornih celic T ter spremembe prepustnosti 
krvno-možganske pregrade. 
 
Farmakodinamični učinki 
 
V kliničnih študijah s satralizumabom pri NMO in NMOSD so opažali znižanje C-reaktivnega 
proteina (CRP), fibrinogena in komplementa (C3, C4 in CH50). 
 
Klinična učinkovitost in varnost 
 
Učinkovitost in varnost satralizumaba so ovrednotili v dveh ključnih kliničnih preskušanjih faze III pri 
bolnikih z NMOSD (z diagnozo AQP4-IgG-seropozitivnega ali seronegativnega NMO [merila po 
Wingerchuck 2006] ali AQP4-IgG-seropozitivnega NMOSD [merila po Wingerchuck 2007]). 
Študija BN40898 je vključila odrasle in mladostnike z NMOSD, stare od 12 do 74 let, s stabilnim 
imunosupresivnim zdravljenjem, z vsaj 2 ponovitvama bolezni v zadnjih 2 letih pred presejanjem (z 
vsaj eno ponovitvijo bolezni v 12 mesecih pred presejanjem) in oceno razširjene lestvice stopnje 
zmanjšane zmožnosti (Expanded Disability Status Scale - EDSS) od 0 do 6,5. Študija BN40900 pa je 
vključila odrasle bolnike, stare od 18 do 74 let brez osnovnega imunosupresivnega zdravljenja, ki so 
imeli vsaj eno ponovitev bolezni ali prvi napad bolezni v obdobju 12 mesecev pred presejanjem in 
EDSS od 0 do 6,5. 
Obe študiji sta vključili približno 30 % AQP4-IgG-seronegativnih bolnikov z NMO. 
 
V obeh študijah so učinkovitost ovrednotili s časom do prve ponovitve bolezni po presoji neodvisnega 
Kliničnega odbora za opazovani dogodek (Clinical Endpoint Committee – CEC); ponovitev bolezni je 
bila predhodno opredeljena kot poslabšanje ocene EDSS in ocene FSS (Functional System Score), 
ocenjenih v 7 dneh potem, ko je bolnik poročal o simptomih (presojeni recidiv). 
 
Študija BN40898 (znana tudi kot SA-307JG ali SAkuraSky) 
 
Študija BN40898 je bila randomizirano, multicentrično, dvojno slepo, s placebom nadzorovano 
klinično preskušanje za ovrednotenje učinka satralizumaba v kombinaciji s stabilnim 
imunosupresivnim zdravljenjem (pKSdo 15 mg/dan [ekvivalent prednizolona], AZA do 3 mg/kg/dan 
ali MMF do 3000 mg/dan; mladostniki so prejemali kombinacijo AZA in pKS ali MMF in pKS). V 
dvojno slepo obdobje študije je bilo vključenih 83 AQP4-IgG-seropozitivnih in seronegativnih 
bolnikov (76 odraslih in 7 mladostnikov). Bolniki so prejeli prve 3 posamične odmerke 120 mg 
satralizumaba ali ujemajočega se placeba v subkutani injekciji v abdominalni ali femoralni predel 
vsaka 2 tedna prve 4 tedne, potem pa enkrat na 4 tedne. 
Načrt študije in izhodiščne značilnosti raziskovane populacije so prikazani v preglednici 4. 
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Preglednica 4. Načrt študije in izhodiščne značilnosti pri AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikih v 
študiji BN40898 
 

Ime študije 
Študija BN40898 

(AQP4-IgG-seropozitivni: n = 55; ITT*: n = 83) 
Načrt študije 

Populacija v študiji Mladostniki in odrasli bolniki z NMO ali NMOSD, 
zdravljeni s stabilnim imunosupresivnim zdravljenjem 
Starost od 12 do 74 let, ≥ 2 recidiva v zadnjih 2 letih 

pred presejanjem (z vsaj enim recidivom v 12 mesecih 
pred presejanjem), EDSS od 0 do 6,5 

Trajanje študije za ovrednotenje 
učinkovitosti 

Dogodkovno vodeno** (26 presojenih recidivov) 
Mediani čas spremljanja: satralizumab 139,4 tedna, 

placebo 40,2 tedna (pri ITT: 115,1 tedna oz. 42,5 tedna) 
Terapevtski skupini,  
randomizacija 1 : 1 

Skupina A: satralizumab 120 mg s.c. 
Skupina B: placebo 

Izhodiščne značilnosti AQP4-IgG-
seropozitivnih bolnikov 

Satralizumab + ISZ 
(n = 27) 

Placebo + ISZ  
(n = 28) 

Diagnoza, n (%): 
   NMO 
   NMOSD 

 
19 (70,4) 
8 (29,6) 

 
14 (50,0) 
14 (50,0) 

Povprečna starost v letih (standardni 
odklon (SD)) 

(min.-maks.) 

44,4 (15,7) 
(13–73) 

43,4 (12,9) 
(14–65) 

Starejši bolniki (≥ 65 let), n (%) 3 (11,1) 1 (3,6) 

Mladostniki (≥ 12 do < 18 let), n (%) 1 (3,7) 2 (7,1) 

Porazdelitev po spolu 
n (%) moški/ n (%) ženske 

 
0 / 27 (100) 

 
0 / 28 (100) 

Imunosupresivno zdravljenje (ISZ), 
n (%): 
peroralni kortikosteroidi (pKS) 
azatioprin (AZA) 
mofetilmikofenolat (MMF) 
AZA + pKS*** 
MMF + pKS*** 

 
 

14 (51,9) 
11 (40,7) 

1 (3,7) 
0 

1 (3,7) 

 
 

13 (46,4) 
11 (39,3) 
3 (10,7) 

0 
1 (3,6) 

* Z namenom zdravljenja (Intention-To-Treat - ITT) 
** Bolniki, zdravljeni z rešilnim zdravljenjem, ki so bili po presoji brez ponovitve, so lahko vstopili v obdobje 
odprte podaljšane študije in so bili krnjeni iz primarne analize učinkovitosti. 
*** Kombinacija, dovoljena za bolnike mladostnike 
 
Študija BN40900 (znana tudi kot SA-309JG ali SAkuraStar) 
 
Študija BN40900 je bila randomizirano, multicentrično, dvojno slepo, s placebom nadzorovano 
klinično preskušanje za ovrednotenje učinka monoterapije s satralizumabom v primerjavi s placebom. 
Študija je vključila 95 AQP4-IgG-seropozitivnih in seronegativnih odraslih bolnikov. Bolniki so 
prejeli prve 3 posamične odmerke 120 mg satralizumaba ali ujemajočega se placeba v subkutani 
injekciji v abdominalni ali femoralni predel vsaka 2 tedna prve 4 tedne, potem pa enkrat na 4 tedne. 
Načrt študije in izhodiščne značilnosti raziskovane populacije so prikazani v preglednici 5. 
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Preglednica 5. Načrt študije in izhodiščne značilnosti pri AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikih v 
študiji BN40900 
 

Ime študije 
Študija BN40900 

(AQP4-IgG-seropozitivni: n = 64; ITT*: n = 95) 
Načrt študije 

Populacija v študiji Odrasli bolniki z NMO ali NMOSD 
Starost od 18 do 74 let, ≥ 1 recidiv ali prvi napad bolezni v 
zadnjih 12 mesecih pred presejanjem, EDSS od 0 do 6,5. 

Bolniki so ali že predhodno prejemali zdravljenje za 
preprečitev recidiva NMOSD ali še niso bili zdravljeni. 

Trajanje študije za ovrednotenje 
učinkovitosti 

Dogodkovno vodeno (44 presojenih recidivov ali 1,5 leta po 
datumu randomizacije zadnjega vključenega bolnika, kar od 

tega je prej) 
Mediani čas spremljanja: satralizumab 96,7 tedna, placebo 

60,1 tedna (pri ITT: 95,4 tedna oz. 60,5 tedna) 
Terapevtski skupini, 
randomizacija 2 : 1 

Monoterapija: 
Skupina A: satralizumab 120 mg s.c. 

Skupina B: placebo 
Izhodiščne značilnosti AQP4-IgG-
seropozitivnih bolnikov 

Satralizumab  
(n = 41) 

Placebo  
(n = 23) 

Diagnoza, n (%): 
   NMO 
   NMOSD 

 
26 (63,4) 
15 (36,6) 

 
15 (65,2) 
8 (34,8) 

Povprečna starost v letih (standardni 
odklon) 

(min.-maks.) 

46,0 (12,0) 
(22–70) 

40,1 (11,5) 
(20–56) 

Starejši bolniki (≥ 65 let),  
n (%) 

1 (2,4) 0 

Porazdelitev po spolu 
n (%) moški/ n (%) ženske 

 
10 (24,4) / 31 (75,6) 

 
1 (4,3) / 22 (95,7) 

* Z namenom zdravljenja (Intention-To-Treat - ITT) 
 
Primarna učinkovitost 
 
Pri AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikih se je relativno tveganje za presojeni recidiv v študiji BN40898 
zmanjšalo za 79 % (razmerje ogroženosti (HR) [95-% IZ]: 0,21 [0,06–0,75]) in v študiji BN40900 za 
74 % (HR [95-% IZ]: 0,26 [0,11-0,63]) (glejte sliki 1 in 2). Analiza združenih podatkov študij 
BN40898 in BN40900 je pokazala, da je zdravljenje s satralizumabom (z imunosupresivnim 
zdravljenjem ali brez njega) pri AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikih doseglo celokupno zmanjšanje 
tveganja za 75 % (HR [95-% IZ]: 0,25 [0,12–0,50]). Po 48 tednih je bilo med AQP4-IgG-
seropozitivnimi bolniki brez presojenega recidiva 85,7 % tistih, ki so satralizumab prejemali v 
kombinaciji z imunosupresivnim zdravljenjem ali v monoterapiji, v primerjavi z 58,7 % bolnikov iz 
skupine, ki je prejemala placebo. Po 96 tednih je bilo med AQP4-IgG-seropozitivnimi bolniki brez 
presojenega recidiva 81,4 % tistih, ki so satralizumab prejemali v kombinaciji z imunosupresivnim 
zdravljenjem ali v monoterapiji, v primerjavi s 47,2 % bolnikov iz skupine s placebom. Učinkovitost 
pri AQP4-IgG seronegativnih bolnikih ni bila značilna. 
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Slika 1: Študija BN40898: čas do prvega presojenega recidiva med dvojno slepim obdobjem pri 
AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikih 

 

 
 
Slika 2: Študija BN40900: čas do prvega presojenega recidiva med dvojno slepim obdobjem pri 

AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikih 
 

 
 
Zdravljenje AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikov s satralizumabom je v primerjavi s placebom 
zmanjšalo na leto preračunani delež presojenih recidivov (annualized rate of adjudicated 
relapses - ARR) v študiji BN40898 za 88 % (razmerje deležev [RR] = 0,122; 95-% IZ: 0,027–0,546; 
p = 0,0039) in v študiji BN40900 za 90 % (RR = 0,096; 95-% IZ: 0,020–0,473; p = 0,0086). 
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V primerjavi s prejemniki placeba se je potreba po reševalnem zdravljenju (npr. kortikosteroidih, 
intravenskem imunoglobulinu in/ali aferezi [vključno s plazmaferezo ali zamenjavo plazme]) pri 
AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikih, zdravljenih z zdravilom Enspryng, v študiji BN40898 zmanjšala 
za 61 % (razmerje obetov [OR] = 0,3930; 95-% IZ: 0,1343–1,1502; p = 0,0883) in v študiji BN40900 
za 74 % (OR = 0,2617; 95-% IZ: 0,0862–0,7943; p = 0,0180). 
 
Zdravljenje AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikov s satralizumabom je v primerjavi s placebom 
zmanjšalo tveganje za hud recidiv (opredeljen kot porast ocene EDSS za ≥ 2 točki od predhodne ocene 
EDSS) za 85 % (čas do hudega presojenega recidiva med dvojno slepim obdobjem; HR = 0,15; 95-% 
IZ: 0,02–1,25; p = 0,0441) v študiji BN40898 in za 79 % (HR = 0,21; 95-% IZ: 0,05–0,91; p = 0,0231) 
v študiji BN40900. 
 
Ključni sekundarni opazovani dogodki 
 
V študijah BN40898 in BN40900 niso ugotovili sprememb v bolečinah in utrujenosti od izhodišča do 
24. tedna. 
 
Odprto podaljšanje 
 
Analize podatkov za daljše obdobje, vključno z odprtim podaljšanim obdobjem (na podlagi recidivov, 
zdravljenih z reševalnim zdravljenjem), so pokazale, da je po 120 tednih zdravljenja s satralizumabom 
ostalo brez recidiva 58 % tistih AQP4-IgG-seropozitivnih bolnikov, ki so satralizumab prejemali kot 
dodatno zdravilo, in 73 % tistih, ki so ga prejemali kot monoterapijo. 
 
Imunogenost 
 
V študiji faze III BN40898 (v kombinaciji z imunosupresivnim zdravljenjem) in v študiji faze III 
BN40900 (v monoterapiji) so protitelesa proti zdravilu (anti-drug-antibodies - ADA) opažali pri 41 % 
(v prvi študiji) in pri 71 % (v drugi študiji) bolnikov, ki so med dvojno slepim obdobjem prejemali 
satralizumab. Zmožnost ADA za nevtralizacijo vezave satralizumaba ni znana. 
 
Pri bolnikih, pozitivnih za ADA, je bila izpostavljenost manjša, vendar pa ADA niso vplivala na 
varnost ter niso imela jasnega vpliva ne na učinkovitost ne na farmakodinamične označevalce, ki 
nakazujejo tarčno aktivnost. 
 
Zdravljenje s satralizumabom je v obeh študijah faze III podobno zmanjšalo tveganje za presojen 
recidiv, kljub različnim deležem ADA. 
 
Pediatrična populacija 
 
V študiji BN40898 je bilo v dvojno slepem obdobju vključenih 7 bolnikov mladostnikov. Njihova 
povprečna starost je bila 15,4 leta in mediana telesna masa 79,6 kg. Večina jih je bila ženskega spola 
(n = 6). Štirje mladostniki so bili belci, dva sta bila črnca/Afroameričana in eden Azijec. Ob presejanju 
so bili AQP4-IgG-seropozitivni trije (42,9 %) bolniki-mladostniki (dva v skupini s placebom in en v 
skupini s satralizumabom). Med dvojno slepim obdobjem se je presojen recidiv pojavil pri enem od 
treh mladostnikov v skupini s placebom in pri enem od štirih mladostnikov v skupini s 
satralizumabom. Zaradi majhne velikosti vzorca razmerje ogroženosti za primarni opazovani dogodek 
časa do prvega presojenega recidiva v tej skupini ni bilo izračunano. Dva dodatna bolnika mladostnika 
sta bila vključena v odprtem obdobju študije. 
 
Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom 
Enspryng za eno ali več podskupin pediatrične populacije za zdravljenje NMOSD (za podatke o 
uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2). 
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5.2 Farmakokinetične lastnosti 
 
Farmakokinetiko satralizumaba so raziskali pri zdravih prostovoljcih japonskega in belskega porekla 
in pri bolnikih z NMO in NMOSD. Farmakokinetiko pri bolnikih z NMO in NMOSD so ugotavljali z 
uporabo priporočenih odmerkov in metodami populacijske farmakokinetične analize na podatkovni 
bazi 154 bolnikov. 
 
Časovni potek koncentracije satralizumaba pri bolnikih z NMO in NMOSD je natančno opisal 
dvorazdelčni populacijski farmakokinetični model z vzporedno linearno in ciljno posredovano 
(Michaelis-Mentenovo) eliminacijo ter subkutano absorpcijo prvega reda. Očistek satralizumaba in 
volumski parametri so alometrično skalirali s telesno maso (z eksponentno funkcijo s fiksnim 
eksponentnim koeficientom 0,75 za očistek in 1 za volumske parametre). Izkazalo se je, da je telesna 
masa pomembna sospremenljivka, saj sta bila pri bolniku s telesno maso 123 kg (97,5. percentil 
porazdelitve telesne mase) očistek za 71,3 % in Vc za 105 % večja kot pri bolniku s telesno maso 
60 kg. 
 
Farmakokinetika v stanju dinamičnega ravnovesja je bila za Cmin, Cmax in AUC dosežena po polnilnem 
obdobju (8 tednov) takole (povprečje (± standardni odklon): Cmin: 19,7 (12,2) mcg/ml, Cmax: 
31,5 (14,9) mcg/ml in AUC: 737 (386) mcg·ml/dan. 
 
Absorpcija 
 
Konstanta hitrosti absorpcije satralizumaba je bila 0,0104 ml/h; to ob uporabi priporočenega odmerka 
pomeni absorpcijski razpolovni čas približno 3 dni (66 ur) (glejte poglavje 4.2). Biološka uporabnost 
je bila velika (85,4-%). 
 
Porazdelitev 
 
Satralizumab ima dvofazno porazdelitev. Centralni volumen porazdelitve je bil 3,46 l, periferni 
volumen porazdelitve pa 2,07 l. Medrazdelčni očistek je bil 14 ml/h. 
 
Biotransformacija 
 
Presnove satralizumaba niso raziskali neposredno, ker se monoklonska protitelesa odstranijo predvsem 
s katabolizmom. 
 
Izločanje 
 
Celotni očistek satralizumaba je odvisen od koncentracije. Ocenjeni linearni očistek (ki v stanju 
dinamičnega ravnovesja ob uporabi priporočenega odmerka pri bolnikih z NMO in NMOSD pomeni 
približno polovico celotnega očistka) je 2,50 ml/h. S tem povezani končni t1/2 je na podlagi združenih 
podatkov študij faze III približno 30 dni (razpon: od 22 do 37 dni). 
 
Posebne populacije 
 
Populacijske farmakokinetične analize pri odraslih bolnikih z NMO ali NMOSD so pokazale, da 
starost, spol in rasa ne vplivajo pomembno na farmakokinetiko satralizumaba. Čeprav je telesna masa 
vplivala na farmakokinetiko satralizumaba, odmerka ni treba prilagoditi za nobeno od teh 
demografskih spremenljivk. 
 
Pediatrična populacija 
 
Podatki 8 mladostnikov [starih 13-17 let], ki so prejemali odmerno shemo za odrasle, kažejo, da 
populacijski farmakokinetični parametri satralizumaba niso bistveno drugačni od tistih v odrasli 
populaciji. Prilagoditev odmerka zato ni potrebna. 
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Starejši bolniki 
 
Namenskih študij za proučitev farmakokinetike satralizumaba pri bolnikih, starih ≥ 65 let, niso izvedli, 
toda v klinično študijo BN40898 in BN40900 so bili vključeni bolniki z NMO in NMOSD, stari med 
65 in 74 let. 
 
Okvara ledvic 
 
Formalne študije vpliva okvare ledvic na farmakokinetiko satralizumaba niso izvedli. Toda v študije 
faze III so bili vključeni bolniki z blago okvaro ledvic (očistek kreatinina ≥ 50 ml/min 
in < 80 ml/min). Na podlagi populacijske farmakokinetične analize okvara ledvic ne vpliva na 
farmakokinetiko satralizumaba; to se ujema s tistim, kar je znano o mehanizmih očistka satralizumaba. 
Prilagoditev odmerka zato ni potrebna. 
 
Okvara jeter 
 
Formalne študije vpliva okvare jeter na farmakokinetiko satralizumaba niso izvedli (glejte 
poglavje 4.2). 
 
5.3 Predklinični podatki o varnosti  
 
Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih 
odmerkih in vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja ne kažejo posebnega tveganja za človeka. 
 
Karcinogenost 
 
Študij na glodalcih za ugotavljanje karcinogenosti satralizumaba niso izvedli. V 6-mesečni študiji 
toksičnosti med kronično uporabo pri opicah cynomolgus niso opažali proliferativnih lezij. 
 
Genotoksičnost 
 
Študij za ugotavljanje mutagenosti satralizumaba niso izvedli. Ni pričakovati, da bi protitelesa vplivala 
na DNK. 
 
Vpliv na sposobnost razmnoževanja 
 
Prenatalno zdravljenje in postnatalna izpostavljenost satralizumabu pri brejih opicah in njihovem 
potomstvu nista imela škodljivih učinkov na samice-matere, razvoj ploda, izid brejosti ali preživetje in 
razvoj mladičev, vključno s sposobnostjo za učenje. 
 
Koncentracija satralizumaba v mleku samic je bila zelo majhna (< 0,9 % ustrezne koncentracije v 
plazmi samic). 
 
Plodnost 
 
Med kroničnim zdravljenjem s satralizumabom pri opicah niso opazili vplivov na reproduktivne 
organe samcev in samic. 
 
Sindrom sproščanja citokinov 
 
Na podlagi študij in vitro s človeško krvjo je ocenjeno tveganje za sproščanje vnetnih citokinov s 
satralizumabom majhno, kar zadeva pojavnost in zvišanje citokinov. 
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6. FARMACEVTSKI PODATKI 
 
6.1 Seznam pomožnih snovi 
 
histidin 
asparaginska kislina 
arginin 
poloksamer 188 
voda za injekcije 
 
6.2 Inkompatibilnosti 
 
Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili. 
 
6.3 Rok uporabnosti 
 
2 leti 
 
6.4 Posebna navodila za shranjevanje 
 
Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). 
Ne zamrzujte. Ne uporabite brizge, če je bila zmrznjena. 
Brizga naj bo vedno suha. 
 
Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in 
vlago. 
 
Če je brizga neodprta in v zunanji ovojnini, jo lahko pustite zunaj hladilnika pri temperaturi do 30 °C 
v enkratnem obdobju do 8 dni. Po shranjevanju na sobni temperaturi zdravila ne smete vrniti v 
hladilnik; treba ga je uporabiti ali zavreči. 
 
6.5 Vrsta ovojnine in vsebina 
 
1 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (polimer) z vstavljeno, nerjavečo jekleno iglo; brizga je 
opremljena s ščitnikom igle iz toge klorirane butilne gume - polipropilena in zaprta z batnim 
zamaškom iz klorirane butilne gume. Napolnjena injekcijska brizga je označena z nalepko, sestavljajo 
jo tudi samodejni ščitnik igle, bat in podaljšane stranice za prste (extended finger flanges - EFF). 
 
Velikosti pakiranj: 1 napolnjena injekcijska brizga in skupno pakiranje s 3 (3 pakiranja po 1) 
napolnjenimi injekcijskimi brizgami. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. 
 
6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom 
 
Potem ko iz hladilnika vzamemo zapečateno škatlo, jo moramo odpreti in iz nje previdno vzeti 
napolnjeno injekcijsko brizgo tako, da jo držimo za telo. Pred začetkom postopka injiciranja je 
pomembno počakati 30 minut, da napolnjena injekcijska brizga doseže sobno temperaturo. 
 
Zdravila se ne sme uporabiti, če je tekočina motna, spremenjene barve, vsebuje vidne delce ali je 
kateri koli del napolnjene injekcijske brizge poškodovan. 
 
Injiciranje je treba izvesti takoj po odstranitvi pokrovčka in ne kasneje kot v 5 minutah, da se zdravilo 
ne posuši in s tem ne zamaši igle. Če napolnjene injekcijske brizge ne uporabimo v 5 minutah po 
odstranitvi pokrovčka, jo je treba zavreči v neprebojni vsebnik in uporabiti novo. 
 
Neporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
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7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Nemčija 
 
 
8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 
 
EU/1/21/1559/001 
EU/1/21/1559/002 
 
 
9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 
 
Datum prve odobritve: 24. junij 2021 
 
 
10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 
http://www.ema.europa.eu. 
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A. PROIZVAJALEC BIOLOŠKE UČINKOVINE IN PROIZVAJALEC, ODGOVOREN ZA 
SPROŠČANJE SERIJ 

 
Ime in naslov proizvajalca biološke učinkovine (učinkovin) 
 
Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd. 
(CPMC) 5-1, Ukima 5-Chome, Kita-ku, 
Tokyo, 115-8543 
Japonska 
 
Ime in naslov proizvajalca, odgovornega za sproščanje serij 
 
Roche Pharma AG 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Nemčija 
 
 
B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE 
 
Predpisovanje in izdaja zdravila je le posebni recept (glejte Prilogo I: Povzetek glavnih značilnosti 
zdravila, poglavje 4.2). 
 
 
C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
• Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR) 
 
Zahteve glede predložitve PSUR za to zdravilo so določene v seznamu referenčnih datumov EU 
(seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7) Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših 
posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o zdravilih. 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo PSUR za to zdravilo predložiti v 6 mesecih po 
pridobitvi dovoljenja za promet. 
 
 
D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO 

ZDRAVILA 
 
• Načrt za obvladovanje tveganj (RMP) 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in 
ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z 
zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP. 
 
Posodobljen RMP je treba predložiti: 
• na zahtevo Evropske agencije za zdravila; 
• ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba 

posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med 
koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben 
mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja). 
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• Dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganj 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom se mora pred prihodom zdravila Enspryng na trg v vsaki 
državi članici s pristojnim nacionalnim organom dogovoriti o vsebini in obliki opozorilne kartice za 
bolnika, načinih razdeljevanja in vseh drugih vidikih kartice. 
 
Namen opozorilne kartice za bolnika je poudarek na komunikaciji glede tveganja za okužbe/resne 
okužbe, s katero bo zagotovljeno, da bolniki v primeru znakov in simptomov okužb zgodaj poiščejo 
zdravniško pomoč in s tem omogočijo pravočasno diagnozo okužb, ter da se zdravstveni delavci 
zavedajo nujnosti pravočasnega in ustreznega ukrepanja. 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom zagotovi, da imajo v vsaki državi članici, v kateri je 
zdravilo Enspryng na trgu, vsi zdravstveni delavci, ki predpisujejo, izdajajo ali dajejo zdravilo 
Enspryng, dostop do opozorilne kartice za bolnika in da le-to izročijo bolnikom/skrbnikom, ki 
uporabljajo ali dajejo zdravilo Enspryng. 
 
Opozorilna kartica za bolnika vsebuje: 
• informacije, da lahko zdravljenje z zdravilom Enspryng poveča tveganje za okužbe 
• opozorilo o zgodnjem iskanju zdravniške pomoči v primeru znakov ali simptomov okužb 
• opozorilo za zdravstvene delavce, ki bolnika kadar koli zdravijo, tudi v nujnih primerih, da 

bolnik uporablja zdravilo Enspryng 
• kontaktni podatki zdravnika, ki je predpisal zdravilo Enspryng 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
ZUNANJA ŠKATLA 

 
 

1. IME ZDRAVILA 
 
Enspryng 120 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi 
satralizumab 
 
 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 120 mg satralizumaba 
 
 

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
Pomožne snovi: histidin, aspartinska kislina, arginin, poloksamer 188, voda za injekcije. 
 
 

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
raztopina za injiciranje 
1 napolnjena injekcijska brizga 
120 mg/1 ml 
 
 

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo 
 
subkutana uporaba 
 
samo za enkratno uporabo 
 
Injekcijsko brizgo pustite pred uporabo zunaj škatle 30 minut na sobni temperaturi 
 
 

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK 

 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom 
 
 

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA  
 
Uporabno do 
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9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
Shranjujte v hladilniku 
Ne zamrzujte 
Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in 
vlago 
Zdravilo Enspryng lahko v neodprti zunanji ovojnini pustite zunaj hladilnika pri temperaturi do 30 °C 
v enkratnem obdobju do 8 dni 
 
 

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 

 
 

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Nemčija 
 
 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 
 
EU/1/21/1559/001 1 napolnjena injekcijska brizga 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 

 
Številka serije 
 
 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 

15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
enspryng 120 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC 
SN 
NN 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
ZUNANJA ŠKATLA (Z MODRIM OKENCEM) – SKUPNO PAKIRANJE 

 
 

1. IME ZDRAVILA 
 
Enspryng 120 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi 
satralizumab 
 
 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 120 mg satralizumaba 
 
 

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
Pomožne snovi: histidin, aspartinska kislina, arginin, poloksamer 188, voda za injekcije. 
 
 

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
raztopina za injiciranje 
Skupno pakiranje: 3 (3 pakiranja po 1) napolnjene injekcijske brizge 
120 mg/1 ml 
 
 

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo 
 
subkutana uporaba 
 
samo za enkratno uporabo 
 
Injekcijsko brizgo pustite pred uporabo zunaj škatle 30 minut na sobni temperaturi 
 
 

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK 

 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom 
 
 

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA  
 
Uporabno do 
 
 



26 

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
Shranjujte v hladilniku 
Ne zamrzujte 
Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in 
vlago 
Zdravilo Enspryng lahko v neodprti zunanji ovojnini pustite zunaj hladilnika pri temperaturi do 30 °C 
v enkratnem obdobju do 8 dni 
 
 

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 

 
 

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Nemčija 
 
 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 
 
EU/1/21/1559/002 3 napolnjene injekcijske brizge (3 pakiranja po 1) 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 

 
Številka serije 
 
 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 

15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
enspryng 120 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC 
SN 
NN 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
NOTRANJA ŠKATLA (BREZ MODREGA OKENCA) – SKUPNO PAKIRANJE 

 
 

1. IME ZDRAVILA 
 
Enspryng 120 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi 
satralizumab 
 
 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 120 mg satralizumaba 
 
 

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
Pomožne snovi: histidin, aspartinska kislina, arginin, poloksamer 188, voda za injekcije. 
 
 

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
raztopina za injiciranje 
1 napolnjena injekcijska brizga. Sestavnih delov skupnega pakiranja ni mogoče prodajati posebej. 
120 mg/1 ml 
 
 

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo 
 
subkutana uporaba 
 
samo za enkratno uporabo 
 
Injekcijsko brizgo pustite pred uporabo zunaj škatle 30 minut na sobni temperaturi 
 
 

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK 

 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom 
 
 

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA  
 
Uporabno do 
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9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
Shranjujte v hladilniku 
Ne zamrzujte 
Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in 
vlago 
Zdravilo Enspryng lahko v neodprti zunanji ovojnini pustite zunaj hladilnika pri temperaturi do 30 °C 
v enkratnem obdobju do 8 dni 
 
 

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 

 
 

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Nemčija 
 
 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 
 
EU/1/21/1559/002 3 napolnjene injekcijske brizge (3 pakiranja po 1) 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 

 
Številka serije 
 
 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 

15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
enspryng 120 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC 
SN 
NN 
 
  



29 

 
PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH 
OVOJNINAH 
 
NALEPKA NA NAPOLNJENI INJEKCIJSKI BRIZGI 

 
 

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE 
 
Enspryng 120 mg injekcija 
satralizumab 
s.c. 
 
 

2. POSTOPEK UPORABE 
 
 

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA  
 
EXP 
 
 

4. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot 
 
 

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT 
 
120 mg/1 ml 
 
 

6. DRUGI PODATKI  
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B. NAVODILO ZA UPORABO 
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Navodilo za uporabo 
 

Enspryng 120 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi  
 

satralizumab 
 

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 
o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem 
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih 
učinkih. 
 
Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 
podatke! 
 
• Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 
• Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. 
• Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim. 
• Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko 

sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem 
navodilu. Glejte poglavje 4. 

 
Poleg tega navodila za uporabo vam bo zdravnik izročil tudi Opozorilno kartico za bolnika, ki vsebuje 
pomembne informacije o varnosti, ki jih morate poznati pred in med zdravljenjem z zdravilom 
Enspryng. Opozorilno kartico imejte vedno pri sebi. 
 
Kaj vsebuje navodilo 
 
1. Kaj je zdravilo Enspryng in za kaj ga uporabljamo 
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Enspryng 
3. Kako uporabljati zdravilo Enspryng 
4. Možni neželeni učinki 
5. Shranjevanje zdravila Enspryng 
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
Navodila za uporabo 
 
 
1. Kaj je zdravilo Enspryng in za kaj ga uporabljamo 
 
Kaj je zdravilo Enspryng 
 
Zdravilo Enspryng vsebuje učinkovino satralizumab. To je vrsta beljakovine, imenovane monoklonsko 
protitelo. Monoklonska protitelesa so zasnovana tako, da prepoznajo določeno snov v telesu in se 
nanjo vežejo. 
 
Za kaj uporabljamo zdravilo Enspryng 
 
Zdravilo Enspryng uporabljamo za zdravljenje spektra bolezni optičnega nevromielitisa (neuromyelitis 
optica spectrum disorders - NMOSD) pri odraslih in mladih od 12. leta starosti dalje. 
 
Kaj je spekter bolezni optičnega nevromielitisa 
 
Spekter bolezni optičnega nevromielitisa je bolezen osrednjega živčevja, ki prizadene predvsem vidna 
živca in hrbtenjačo. Povzroča jo imunski sistem (obramba telesa), ki ne deluje pravilno in napada 
živce v telesu. 
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• Okvara vidnih živcev izzove otekanje, to pa povzroči bolečine in izgubo vida. 
• Okvara v hrbtenjači povzroči šibkost ali izgubo gibanja nog ali rok, izgubo občutka in težave z 

delovanjem mehurja in črevesa. 
 
V primeru "napada" spektra bolezni optičnega nevromielitisa se pojavi otekanje v živčevju. Enako se 
zgodi, če se bolezen ponovno pojavi (relaps). Otekanje bolniku povzroči nove simptome ali ponovitev 
prejšnjih simptomov. 
 
Kako deluje zdravilo Enspryng 
 
Zdravilo Enspryng zavira delovanje beljakovine, imenovane interlevkin-6 (IL-6), ki je vpletena v 
procese, ki vodijo v poškodbo ali otekanje živčnega sistema. Z zavrtjem teh učinkov zdravilo 
Enspryng zmanjša tveganje za ponovitev ali napad spektra bolezni optičnega nevromielitisa. 
 
 
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Enspryng 
 
Ne uporabljajte zdravila Enspryng 
 
• če ste alergični na satralizumab ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6). 
 
Če zgoraj navedeno velja za vas ali če ste negotovi, ne uporabite zdravila Enspryng, temveč se 
posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. 
 
Opozorila in previdnostni ukrepi 
 
Če se pri vas pojavi alergijska reakcija (glejte poglavje 4. Možni neželeni učinki), se nemudoma 
posvetujte z zdravnikom. 
 
Pred začetkom uporabe zdravila Enspryng se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko 
sestro, če za vas velja kar koli od spodaj navedenega (ali če ste negotovi). 
 
Okužbe 
 
Zdravila Enspryng ne smete uporabljati, če imate kakšno okužbo. Zdravnika ali medicinsko sestro 
nemudoma obvestite, če pred zdravljenjem z zdravilom Enspryng, med zdravljenjem ali po njem 
menite, da imate katerega od znakov okužbe, kot so: 
• zvišana telesna temperatura ali mrzlica, 
• kašelj, ki ne mine, 
• vnetje žrela, 
• herpes na ustih ali herpes na spolovilih (herpes simpleks), 
• pasovec (herpes zoster), 
• pordelost, oteklina, občutljivost ali boleča koža, 
• slabost v želodcu, driska ali bolečine v trebuhu. 
 
Te informacije boste našli tudi na Opozorilni kartici za bolnika, ki ste jo dobili od zdravnika. 
Pomembno je, da imate to opozorilno kartico vedno pri sebi in jo pokažete vsakemu zdravniku, 
medicinski sestri ali negovalcu. 
 
Zdravnik bo počakal, da bo okužba pod nadzorom, preden vam bo dal zdravilo Enspryng oziroma 
preden vam bo dovolil, da nadaljujete injiciranje zdravila Enspryng. 
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Cepljenja 
 
Zdravnika obvestite, če ste nedavno dobili kakšno cepivo ali če ga boste dobili v bližnji 
prihodnosti. 
• Preden začnete uporabljati zdravilo Enspryng, bo zdravnik preveril, ali potrebujete kakšna 

cepljenja. 
• Med zdravljenjem z zdravilom Enspryng ne smete dobiti živih ali živih oslabljenih cepiv (na 

primer BCG proti tuberkulozi ali cepiv proti rumeni mrzlici). 
 
Jetrni encimi 
 
Zdravilo Enspryng ima lahko učinke na jetra in lahko zviša raven nekaterih jetrnih encimov v krvi. 
Preden boste dobili zdravilo Enspryng in med zdravljenjem s tem zdravilom bo zdravnik opravil 
preiskave krvi, da bo preveril delovanje vaših jeter. Zdravnika ali medicinsko sestro nemudoma 
obvestite, če se med zdravljenjem ali po zdravljenju z zdravilom Enspryng pojavi kateri od naslednjih 
znakov okvare jeter: 
• porumenelost kože in očesnih beločnic (zlatenica) 
• temno obarvan urin 
• slabost v želodcu in bruhanje 
• bolečina v trebuhu 
 
Število belih krvnih celic 
 
Preden boste prejeli zdravilo Enspryng in med zdravljenjem s tem zdravilom vam bo zdravnik opravil 
preiskave krvi, da bo preveril število belih krvnih celic. 
 
Otroci in mladostniki 
 
Tega zdravila ne dajajte otrokom, mlajšim od 12 let. Zdravilo v tej starostni skupini ni raziskano. 
 
Druga zdravila in zdravilo Enspryng 
 
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 
jemati katero koli drugo zdravilo. 
 
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete zdravila, kot so varfarin, karbamazepin, fenitoin ali 
teofilin, ker bo morda treba prilagoditi odmerke. 
 
Nosečnost in dojenje 
 
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo. 
 
Če imate predvideno zdravljenje z zdravilom Enspryng, vam bo zdravnik morda svetoval, da 
prenehate dojiti. Ni znano, ali zdravilo Enspryng prehaja v materino mleko. 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
 
Ni verjetno, da bi zdravilo Enspryng poslabšalo sposobnost za vožnjo vozil, kolesarjenje ali uporabo 
orodij ali strojev. 
 
 
3. Kako uporabljati zdravilo Enspryng 
 
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
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Koliko zdravila Enspryng je treba uporabiti 
 
Ena injekcija vsebuje 120 mg satralizumaba. Prvo injekcijo boste dobili pod nadzorom zdravnika ali 
medicinske sestre. 
• Prve tri injekcije je treba dajati enkrat na teden vsaka 2 tedna. To imenujemo "polnilni 

odmerki". 
• Potem se injekcije dajejo na 4 tedne. To imenujemo "vzdrževalni odmerki". Nadaljujte z 

injiciranjem zdravila enkrat na 4 tedne toliko časa, kot vam naroči zdravnik. 
 
Kako uporabljati zdravilo Enspryng 
 
• Zdravilo Enspryng se uporablja z injiciranjem pod kožo (subkutano). 
• Vsakokrat injicirajte celotno vsebino brizge. 
 
Sprva vam bo zdravilo Enspryng morda injiciral zdravnik ali medicinska sestra, ali pa bo zdravnik 
presodil, da si lahko zdravilo Enspryng injicirate sami ali da vam ga lahko injicira odrasla oseba, ki 
skrbi za vas. 
• Vi ali oseba, ki za vas skrbi, boste deležni usposabljanja o injiciranju zdravila Enspryng. 
• Če imate vi ali oseba, ki za vas skrbi, o dajanju injekcij kakršna koli vprašanja, se posvetujte z 

zdravnikom ali medicinsko sestro. 
 
Skrbno preberite in upoštevajte "Navodila za uporabo" z opisom injiciranja zdravila Enspryng na 
koncu tega navodila. 
 
Če ste uporabili večji odmerek zdravila Enspryng, kot bi smeli 
 
Ker je zdravilo Enspryng v napolnjeni injekcijski brizgi, ni verjetno, da bi ga dobili preveč. A če ste 
zaskrbljeni, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. 
 
Če si pomotoma injicirate več odmerkov, kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom. Ko greste k 
zdravniku, s seboj vedno vzemite zunanjo ovojnino zdravila. 
 
Če ste pozabili uporabiti zdravilo Enspryng 
 
Da bo zdravljenje res uspešno, je zelo pomembno, da z injekcijami nadaljujete. 
 
Če vam injekcije daje zdravnik ali medicinska sestra, pa izpustite obisk za injiciranje, se takoj 
dogovorite za nov termin. 
 
Če si zdravilo Enspryng injicirate sami in injiciranje izpustite, si zdravilo injicirajte, čim je mogoče. 
Ne čakajte na naslednji načrtovani odmerek. Potem ko injicirate izpuščeni odmerek, morate naslednje 
injiciranje opraviti ali: 
• 2 tedna pozneje, če gre za polnilne odmerke, ali 
• 4 tedne pozneje, če gre za vzdrževalne odmerke. 
 
Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. 
 
Če ste prenehali uporabljati zdravilo Enspryng 
 
Ne prenehajte nenadoma uporabljati zdravila Enspryng, ne da bi prej vprašali zdravnika. Če imate 
dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. 
 
 
4. Možni neželeni učinki 
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 
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Alergijske reakcije 
 
Če se se med injiciranjem ali po njem pojavijo znaki alergijske reakcije, nemudoma obvestite 
zdravnika, ali pojdite v ambulanto za nujno pomoč najbližje bolnišnice. To lahko obsega: 
• tiščanje v prsih ali piskajoče dihanje 
• občutek kratke sape 
• zvišano telesno temperaturo ali mrzlico 
• hudo omotico ali vrtoglavico 
• otekanje ustnic, jezika, obraza 
• srbenje kože, koprivnico ali izpuščaj 
 
Ne uporabite naslednjega odmerka, dokler se niste o tem posvetovali z zdravnikom in vam je zdravnik 
dejal, da lahko uporabite naslednji odmerek. 
 
Z injiciranjem povezane reakcije (zelo pogoste: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov) 
 
Večinoma so te reakcije blage, a nekatere so lahko resne. 
Zdravnika ali medicinsko sestro takoj obvestite, če se med injiciranjem zdravila ali po njem pojavijo 
naslednji znaki – še zlasti, če se pojavijo v prvih 24 urah po injiciranju: 
• pordelost, srbenje, bolečina ali oteklina na mestu injiciranja 
• izpuščaj, pordela ali srbeča koža ali koprivnica 
• občutek zardevanja 
• glavobol 
• draženje v žrelu, oteklost žrela ali bolečine v žrelu 
• občutek kratke sape 
• nizek krvni tlak (omotica in vrtoglavica) 
• zvišana telesna temperatura ali mrzlica 
• utrujenost 
• občutek slabosti v želodcu ali driska 
• hitro bitje srca, trepetanje ali razbijanje srca (palpitacije) 
 
Zdravnika ali medicinsko sestro takoj obvestite, če imate katerega od zgoraj naštetih znakov. 
 
Drugi neželeni učinki: 
 
Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov): 
• glavobol 
• bolečine v sklepih 
• visoka koncentracija lipidov (maščob) v krvi 
• majhno število belih krvnih celic, ki ga pokaže preiskava krvi 
 
Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov): 
• občutek togosti 
• migrena 
• počasno bitje srca (bradikardija) 
• zvišan krvni tlak 
• nespečnost 
• otekanje spodnjega dela nog, stopal ali dlani 
• izpuščaj ali srbenje 
• alergije ali seneni nahod 
• vnetje želodčne sluznice (gastritis), vključno z bolečino v želodcu in občutkom slabosti 
• povečanje telesne mase 
• preiskave krvi, ki pokažejo: 

− majhno koncentracijo fibrinogena (beljakovine, ki sodeluje pri strjevanju krvi), 
− visoko raven jetrnih encimov (transaminaz, možen znak okvare jeter), 
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− veliko koncentracijo bilirubina (možen znak okvare jeter), 
− majhno število krvnih ploščic (kar lahko vodi h krvavitvam ali večji nagnjenosti k 

podplutbam). 
 
Poročanje o neželenih učinkih 
 
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali 
medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O 
neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v 
Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o 
varnosti tega zdravila. 
 
 
5. Shranjevanje zdravila Enspryng 
 
• Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
• Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki 

napolnjene injekcijske brizge poleg oznake "EXP". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji 
dan navedenega meseca. 

• Shranjujte v hladilniku (2  C – 8 °C). Ne zamrzujte. Ne uporabite brizge, če je bila zmrznjena. 
Brizga naj bo vedno suha. 

• Napolnjene injekcijske brizge shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo 
in vlago. 

• Neodprto zdravilo Enspryng lahko v zunanji ovojnini pustite zunaj hladilnika pri temperaturi do 
30 °C v enkratnem obdobju do 8 dni. Zdravila Enspryng ne vrnite v hladilnik. 

• Če je bila napolnjena injekcijska brizga zunaj hladilnika več kot 8 dni, je ne uporabite in jo 
zavrzite. 

 
Tega zdravila ne uporabite, če opazite, da je motno, spremenjene barve ali vsebuje vidne delce. 
Zdravilo Enspryng je brezbarvna do rumenkasta tekočina. 
 
Injiciranje je treba izvesti takoj po odstranitvi pokrovčka in ne kasneje kot v 5 minutah, da se zdravilo 
ne posuši in s tem ne zamaši igle. Če napolnjene injekcijske brizge ne uporabite v 5 minutah po 
odstranitvi pokrovčka, jo morate zavreči v neprebojni vsebnik in uporabiti novo. 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 
 
 
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
Kaj vsebuje zdravilo Enspryng 
 
• Učinkovina je satralizumab. Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 120 mg satralizumaba v 

1 ml. 
• Druge sestavine zdravila so histidin, asparaginska kislina, arginin, poloksamer 188, voda za 

injekcije. 
 
Izgled zdravila Enspryng in vsebina pakiranja 
 
• Zdravilo je brezbarvna do rumenkasta tekočina. 
• Zdravilo Enspryng je raztopina za injiciranje. 
• Eno pakiranje zdravila Enspryng vsebuje 1 napolnjeno injekcijsko brizgo. Eno skupno pakiranje 

zdravila Enspryng vsebuje 3 (3 pakiranja po 1) napolnjene injekcijske brizge. Na trgu morda ni 
vseh navedenih pakiranj. 

 

https://www.ema.europa.eu/documents/template-form/appendix-v-adverse-drug-reaction-reporting-details_en.doc
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Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 
 
Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Nemčija 
 
Proizvajalec 
 
Roche Pharma AG 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Nemčija 
 
Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika 
dovoljenja za promet z zdravilom: 
 
België/Belgique/Belgien 
N.V. Roche S.A. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 
 

Lietuva 
UAB “Roche Lietuva” 
Tel: +370 5 2546799 
 

България 
Рош България ЕООД 
Тел: +359 2 818 44 44 
 

Luxembourg/Luxemburg 
(Voir/siehe Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Roche s. r. o. 
Tel: +420 - 2 20382111 
 

Magyarország 
Roche (Magyarország) Kft. 
Tel: +36 - 12 794 500 
 

Danmark 
Roche Pharmaceuticals A/S 
Tlf: +45 - 36 39 99 99 
 

Malta 
(See Ireland) 
 

Deutschland 
Roche Pharma AG 
Tel: +49 (0) 7624 140 
 

Nederland 
Roche Nederland B.V. 
Tel: +31 (0) 348 438050 
 

Eesti 
Roche Eesti OÜ 
Tel: + 372 - 6 177 380 
 

Norge 
Roche Norge AS 
Tlf: +47 - 22 78 90 00 
 

Ελλάδα 
Roche (Hellas) A.E.  
Τηλ: +30 210 61 66 100 
 

Österreich 
Roche Austria GmbH 
Tel: +43 (0) 1 27739 
 

España 
Roche Farma S.A. 
Tel: +34 - 91 324 81 00 
 

Polska 
Roche Polska Sp.z o.o. 
Tel: +48 - 22 345 18 88 
 

France 
Roche 
Tél: +33 (0)1 47 61 40 00 
 

Portugal 
Roche Farmacêutica Química, Lda 
Tel: +351 - 21 425 70 00 
 

Hrvatska 
Roche d.o.o. 
Tel: + 385 1 47 22 333 
 

România 
Roche România S.R.L. 
Tel: +40 21 206 47 01 
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Ireland 
Roche Products (Ireland) Ltd. 
Tel: +353 (0) 1 469 0700 

Slovenija 
Roche farmacevtska družba d.o.o. 
Tel: +386 - 1 360 26 00 
 

Ísland  
Roche Pharmaceuticals A/S 
c/o Icepharma hf 
Sími: +354 540 8000 
 

Slovenská republika  
Roche Slovensko, s.r.o. 
Tel: +421 - 2 52638201 
 

Italia 
Roche S.p.A. 
Tel: +39 - 039 2471 

Suomi/Finland 
Roche Oy  
Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 
 

Kύπρος  
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 
Τηλ: +357 - 22 76 62 76 
 

Sverige 
Roche AB 
Tel: +46 (0) 8 726 1200 
 

Latvija 
Roche Latvija SIA 
Tel: +371 - 6 7039831 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Roche Products (Ireland) Ltd. 
Tel: +44 (0) 1707 366000 
 

 
Navodilo je bilo nazadnje revidirano . 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 
http://www.ema.europa.eu, kjer so na voljo tudi povezave do drugih spletnih strani o redkih boleznih 
in zdravljenju. 
 
  

http://www.ema.europa.eu/
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Navodila za uporabo 
 
Preberite ta navodila za uporabo: 
• preden boste uporabili napolnjeno injekcijsko brizgo, 
• vsakič, ko znova dvignete zdravilo v lekarni, saj morda vsebuje nove informacije. 
 

• Te informacije niso nadomestilo za pogovor o vaši bolezni in zdravljenju z zdravnikom ali 
medicinsko sestro. 

• Zdravnik ali medicinska sestra bosta presodila, ali si lahko zdravilo Enspryng injicirate doma 
oziroma ali vam ga lahko doma injicira oseba, ki za vas skrbi. Vam ali osebi, ki za vas skrbi, 
bodo pokazali, kako pravilno in varno uporabiti brizgo, preden jo boste prvič uporabili sami. 

• Če imate kakšna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. 
 

Pomembne informacije 
• Vsaka brizga je napolnjena z zdravilom Enspryng. 
• Ena škatla zdravila Enspryng vsebuje samo 1 napolnjeno injekcijsko brizgo. 
• Vsako napolnjeno injekcijsko brizgo lahko uporabite samo enkrat. 
• Ne souporabljajte injekcijskih brizg z drugimi osebami. 
• Ne snemite pokrovčka igle, dokler niste za injiciranje zdravila Enspryng povsem pripravljeni. 
• Ne uporabite brizge, če je padla ali je poškodovana. 
• Nikoli ne poskušajte razstaviti brizge. 
• Ne puščajte brizge brez nadzora. 
• Iste brizge ne uporabite ponovno. 

 

 
Oprema, ki jo potrebujete za injiciranje 
 
Škatla zdravila Enspryng vsebuje: 
• 1 napolnjeno injekcijsko brizgo, ki je le za enkratno uporabo. 
 
Potrebujete tudi naslednjo opremo, ki ni priložena v škatli: 

 
• 1 alkoholna blazinica 
• 1 sterilen kosem vate ali gaza 
• 1 majhen obliž 
• 1 neprebojni vsebnik za ostre odpadke, namenjen za varno odlaganje pokrovčka igle in 

uporabljene brizge. Glejte 21. korak "Odlaganje zdravila Enspryng" na koncu teh navodil za 
uporabo. 
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Napolnjena injekcijska brizga zdravila Enspryng 
(glejte sliki A in B) 
Pred uporabo:  

 
Slika A 

Po uporabi: 

 
Slika B 

Brizga ima samodejni ščitnik igle, ki po končanem injiciranju pokrije iglo. 
 

 

Priprava za uporabo zdravila Enspryng 
 
1. Vzemite škatlo, v kateri je brizga, iz hladilnika in jo položite na čisto, ravno delovno površino 

(na primer na mizo). 

2. Preverite datum izteka roka uporabnosti zdravila na zadnji strani škatle (glejte sliko C). 
Zdravila ne uporabite, če je rok uporabnosti potekel. 

3. Preverite, da je sprednja stran škatle zapečatena (glejte sliko C). Zdravila ne uporabite, če je 
pečat prelomljen. 

Če je rok uporabnosti že pretekel ali je pečat prelomljen, pojdite na 21. korak "Odlaganje 
zdravila Enspryng" in se obrnite na zdravnika ali medicinsko sestro. 

 
Slika C 

 

pokrovček 
igle 

samodejni ščitnik igle 
(podaljšan in zaklenjen) 

bat datum izteka roka 
uporabnosti 

• Preverite datum izteka roka uporabnosti (na zadnji strani). 
• Preverite, če je škatla zapečatena. 

telo aktivacijska ščitnika 
(ne dotikajte se ju) 
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4. Odprite zapečateno škatlo (glejte sliko D). 

 
Slika D 

 

5. Previdno vzemite brizgo iz škatle, tako da jo primete za telo (glejte sliko E). 

• Ne obračajte škatle na glavo, da bi iz nje vzeli brizgo. 

• Ne dotikajte se aktivacijskih ščitnikov. To lahko poškoduje brizgo. 

• Ne držite za bat ali pokrovček igle. 

 
Slika E 

 
Preglejte brizgo 
 
(glejte sliko F) 
 
6. Preverite datum izteka roka uporabnosti na brizgi. Ne uporabite je, če je rok že potekel. 

7. Preglejte brizgo, da ni poškodovana. Če je razpokana ali poškodovana, je ne uporabite. 

8. Skozi okence za ogled preverite, ali je tekočina bistra ter brezbarvna do rumenkasta. Ne 
injicirajte zdravila, če je tekočina motna, spremenjene barve ali vsebuje delce. 

• V brizgi je lahko nekaj majhnih zračnih mehurčkov. To je normalno; ne poskušajte jih 
odstraniti. 

 
Slika F 

 
Če je datum izteka roka uporabnosti že potekel, če je brizga poškodovana, ali če je tekočina 
motna, spremenjene barve, ali so v njej delci, zdravila na uporabite. Pojdite na 21. korak 
"Odlaganje zdravila Enspryng" in se obrnite na zdravnika ali medicinsko sestro. 

 

• Preverite datum izteka roka 
uporabnosti zdravila. 

• Preverite tekočino. 
• Preverite brizgo glede poškodb. 
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Pustite, da brizga doseže sobno temperaturo 
 
9. Ko ste brizgo preverili, jo za 30 minut položite na čisto in ravno delovno površino (na primer 

na mizo). To bo omogočilo, da doseže sobno temperaturo (glejte sliko G). 

Pomembno je, da brizgo pustite, da se postopoma segreje, kajti injiciranje mrzlega zdravila je 
lahko neprijetno in lahko tudi oteži potiskanje bata. 

• Postopka ogrevanja ne poskušajte pospešiti s kakršnim koli segrevanjem brizge. 

• Ne odstranite pokrovčka igle, medtem ko se brizga ogreva na sobno temperaturo. 

 
Slika G 

 

 
Umijte si roke 
 
10. Roke si umijte z milom in vodo (glejte sliko H). 

 
Slika H 

 

 
Izberite mesto injiciranja 
 
11. Izberite mesto injiciranja ali: 

• na spodnjem delu trebuha ali 

• na sprednji strani in sredini stegen (glejte sliko I). 

 
Slika I 

 

• Ne injicirajte v predel 5 cm okrog popka. 

 

mesta injiciranja 
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• Ne injicirajte v znamenja, brazgotine, podplute predele ali predele, kjer je koža občutljiva, 
pordela, trda ali razpokana. 

Za vsako injiciranje izberite drugo mesto. Za vsako novo injiciranje izberite drugo mesto, ki je 
vsaj 2,5 cm oddaljeno od mesta, ki ste ga uporabili za prejšnje injiciranje. 

 

 
Očistite mesto injiciranja 
 
12. Mesto injiciranja obrišite z alkoholno blazinico in počakajte, da se na zraku posuši. 

• Ne sušite očiščenega predela s fenom ali pihanjem. 

• Ne dotikajte se več mesta injiciranja, dokler ne injicirate zdravila. 

 

 
Slika J 

 

 
Injicirajte zdravilo Enspryng 
 
13. S palcem in kazalcem primite telo brizge. Z drugo roko z igle potegnite pokrovček. Na koncu 

igle boste morda videli kapljico tekočine. To je normalno in ne vpliva na vaš odmerek (glejte 
sliko K). 

• Brizgo uporabite v 5 minutah po odstranitvi pokrovčka, sicer se igla lahko zamaši. 

• Ne snemite pokrovčka igle, dokler niste pripravljeni za injiciranje zdravila Enspryng. 

• Ne nameščajte pokrovčka igle nazaj, potem ko ste ga odstranili, ker s tem lahko poškodujete 
iglo. 

• Potem, ko odstranite pokrovček igle, se igle ne dotikajte in pazite, da se z iglo ničesar ne 
dotaknete. 

 
Slika K 

 

14. Pokrovček igle nemudoma odvrzite v neprebojni vsebnik za ostre odpadke. Glejte 21. korak 
"Odlaganje zdravila Enspryng". 

15. S palcem in kazalcem držite telo brizge. Z drugo roko stisnite očiščeni predel kože v gubo 
(glejte sliko L). 
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16. S hitrim gibom, kot bi vrgli puščico, zabodite iglo pod kotom od 45 do 90 ° (glejte sliko L). 

• Med injiciranjem zdravila ne spreminjajte kota injekcije. 

• Ne zabadajte igle znova. 

 
Slika L 

 

17. Ko je igla zabodena, stisnjeno kožo izpustite. 

18. Počasi injicirajte vse zdravilo, tako da bat previdno potisnete povsem do konca, dokler se ne 
dotakne samodejnih ščitnikov (glejte sliko M). 

 
Slika M 

 

19. Počasi izpustite bat in pustite, da pride igla iz kože pod istim kotom, pod kakršnim je bila v 
kožo zabodena (glejte sliko N). 

 
Slika N 

 

• Igla bo zdaj pokrita s samodejnim ščitnikom igle. Če igla ni pokrita, jo previdno položite v 
neprebojni vsebnik za ostre odpadke, da se ne boste poškodovali. Glejte 21. korak "Odlaganje 
zdravila Enspryng". 

 

 
Skrb za mesto injiciranja 
 
20. Mesto injiciranja lahko rahlo krvavi. S kosmom vate ali gazo lahko pritisnete na mesto 

injiciranja, dokler se krvavitev ne ustavi, vendar mesta injiciranje ne drgnite. Če je treba, lahko 
predel, kamor ste injicirali, tudi pokrijete z majhnim obližem. Če zdravilo pride v stik s kožo, 
predel umijte z vodo. 
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Odlaganje zdravila Enspryng 
 
21. Pokrovčka ne poskušajte znova namestiti na brizgo. Uporabljeno brizgo takoj po uporabi dajte v 

vsebnik za ostre odpadke (glejte sliko O). Brizge ne smete vreči med gospodinjske odpadke, 
prav tako brizge ne smete ponovno uporabiti. 

 
Slika O 

• Zdravnika ali medicinsko sestro prosite za informacije o tem, kje lahko dobite vsebnik za ostre 
odpadke oziroma kakšne druge vrste neprebojnih vsebnikov, lahko uporabite, da boste varno 
zavrgli uporabljene brizge in pokrovčke igel. 

• Uporabljeni vsebnik za ostre odpadke zavrzite, kot vam je naročil zdravnik ali farmacevt. 

• Uporabljenega vsebnika za ostre odpadke ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. 

• Uporabljenega vsebnika za ostre odpadke ne uporabite ponovno. 
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