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ANEXO I 
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
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Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de 
nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 
de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver secção 4.8.

1. NOME DO MEDICAMENTO

Idefirix 11 mg pó para concentrado para solução para perfusão

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada frasco para injetáveis contém 11 mg de imlifidase produzido em células de Escherichia coli por 
tecnologia de ADN recombinante.

Após a reconstituição e diluição, cada ml de concentrado contém 10 mg de imlifidase. 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Pó para concentrado para solução para perfusão (pó para concentrado).

O pó é um aglomerado branco.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Idefirix é indicado para o tratamento de dessensibilização de doentes adultos transplantados renais 
hiperimunizados com prova cruzada positiva contra um dador cadáver disponível. A utilização de 
Idefirix deve ser reservada a doentes com pouca probabilidade de virem a ser transplantados no âmbito 
do sistema de doação renal disponível, incluindo programas de priorização para doentes 
hiperimunizados.

4.2 Posologia e modo de administração

O tratamento deve ser prescrito e supervisionado por médicos especialistas com experiência na gestão
da terapêutica imunossupressora e de doentes transplantados renais imunizados.

A imlifidase está restrita a utilização exclusiva em meio hospitalar.

Posologia

A dose varia em função do peso corporal do doente (kg). A dose recomendada é de 0,25 mg/kg 
administrada numa dose única, preferencialmente nas 24 horas que antecedem o transplante. Uma 
dose é adequada para a conversão da prova cruzada na maioria dos doentes mas, em caso de 
necessidade, poderá ser administrada uma segunda dose nas 24 horas após a administração da primeira 
dose. 

Após o tratamento com imlifidase, a conversão da prova cruzada positiva para negativa deverá ser 
confirmada antes da transplantação (ver secção 4.4).

Deverá ser administrada medicação prévia com corticosteroides e anti-histamínicos para reduzir o 
risco de reações à perfusão, em conformidade com os procedimentos do centro de transplantação.
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Dado que as infeções do trato respiratório são as infeções mais frequentes em doentes com 
hipogamaglobulinemia, deverá ser adicionada antibioterapia oral profilática cobrindo agentes 
patogénicos do trato respiratório ao tratamento padrão durante 4 semanas (ver secção 4.4). 
 
Além disso, os doentes tratados com imlifidase devem receber tratamento padrão de indução com 
agentes de depleção de células T, com ou sem agentes de depleção de células B (ver secção 5.1), ou 
seja, a imlifidase não elimina a necessidade de terapêutica imunossupressora padrão.  
 
Populações especiais 
 
Doentes idosos 
Os dados sobre a utilização em doentes com mais de 65 anos são limitados, mas não existe evidência 
que sugira a necessidade de um ajuste posológico nestes doentes.  
 
Compromisso hepático 
A segurança e eficácia da imlifidase em doentes com compromisso hepático moderado ou grave não 
foram estabelecidas. Não existem dados disponíveis.  
 
População pediátrica 
A segurança e eficácia da imlifidase em crianças e adolescentes com 0 a 18 anos de idade não foram 
estabelecidas. Não existem dados disponíveis. 
 
Modo de administração  
 
Idefirix destina-se a utilização por via intravenosa apenas após a reconstituição e diluição. 
 
A totalidade da perfusão completamente diluída deve ser administrada durante um período de 
15 minutos e tem de ser administrada através de um conjunto de perfusão e um filtro estéril, em linha, 
apirogénico, de baixa ligação proteica (com poros de dimensão de 0,2 μm). Após a administração, 
recomenda-se a passagem de fluido de perfusão pela linha intravenosa para garantir a administração da 
dose completa. Não conservar qualquer porção não utilizada da solução para perfusão para 
reutilização. 
 
Para instruções acerca da reconstituição e diluição do medicamento antes da administração, ver 
secção 6.6. 
 
4.3 Contraindicações 
 
- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na 

secção 6.1. 
- Infeção grave ativa. 
- Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT). Os doentes com esta doença do sangue podem 

estar em risco de desenvolver doença do soro.  
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Reações relacionadas com a perfusão 
 
Foram notificadas reações relacionadas com a perfusão com a administração de imlifidase em estudos 
clínicos (ver secção 4.8). Se ocorrer alguma reação alérgica ou anafilática grave, a terapêutica com 
imlifidase deve ser imediatamente descontinuada e iniciada uma terapêutica adequada. As reações 
ligeiras ou moderadas relacionadas com a perfusão que ocorram durante o tratamento com imlifidase 
podem ser tratadas interrompendo temporariamente a perfusão e/ou através da administração de 
medicamentos, como anti-histamínicos, antipiréticos e corticosteroides. Uma perfusão interrompida 
pode ser reiniciada quando os sintomas diminuírem. 
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Infeção e profilaxia da infeção 
 
No transplante renal, as infeções graves ativas de qualquer origem (bacteriana, viral ou fúngica) são 
consideradas uma contraindicação, e as infeções crónicas como o VHB ou o VIH têm de estar bem 
controladas. Tem de se ter em consideração uma redução temporária da IgG pela imlifidase. As 
infeções mais frequentes em doentes com hipogamaglobulinemia são as infeções do trato respiratório. 
Assim, para além da profilaxia padrão da infeção no transplante renal em geral (contra 
Pneumocystis carinii, citomegalovírus e candida oral), todos os doentes devem receber também 
antibioterapia oral profilática cobrindo agentes patogénicos do trato respiratório durante 4 semanas. 
Se, por qualquer motivo, um doente não for transplantado após o tratamento com imlifidase, a 
antibioterapia oral profilática cobrindo agentes patogénicos do trato respiratório deverá continuar a ser 
administrada durante 4 semanas. 
 
A utilização de imlifidase e de terapêutica de indução de depleção de células T, com ou sem 
terapêuticas de depleção de células B de memória, poderá aumentar o risco de reativação de vacinas 
atenuadas vivas e/ou de tuberculose latente. 
 
Vacinação 
 
Devido à redução dos níveis de IgG após o tratamento com imlifidase, existe um risco de redução 
temporária da proteção da vacinação durante um período até 4 semanas após o tratamento com 
imlifidase. 
 
Rejeição mediada por anticorpos (RMA)  
 
Poderá ocorrer RMA como consequência do rebound de anticorpos específicos do dador (AED). Os 
doentes com níveis muito elevados de AED antes do transplante têm uma probabilidade mais elevada 
de sofrerem RMA precoce, o que requer intervenção. A maioria dos doentes nos estudos clínicos teve 
um rebound de AED que atingiu o pico entre 7 e 21 dias após o tratamento com imlifidase, e a RMA 
ocorreu em aproximadamente 30% dos doentes. Todos os doentes com RMA nos estudos clínicos 
foram tratados com sucesso com o tratamento padrão. O reaparecimento de AED e o aumento do risco 
de RMA em doentes hiperimunizados requer experiência prévia do médico no tratamento de doentes 
imunizados, nos recursos e preparação para o diagnóstico e tratamento de RMA agudas, de acordo 
com a prática clínica padrão. O tratamento dos doentes deve incluir uma monitorização rigorosa dos 
anticorpos anti-HLA e da creatinina sérica ou plasmática, bem como disponibilidade para efetuar 
biópsias em caso de suspeita de RMA. 
 
Doentes com prova cruzada positiva por citotoxicidade dependente do complemento (CDC) de 
células T 
 
A experiência em doentes com prova cruzada positiva por CDC de células T confirmada antes do 
tratamento com imlifidase é muito limitada (ver secção 5.1). 
 
Imunogenicidade  
 
Espera-se que a potencial influência dos anticorpos anti-imlifidase (ADA) na eficácia e segurança de 
uma segunda dose de imlifidase administrada nas 24 horas seguintes à primeira dose seja 
negligenciável, uma vez que a produção de ADA em resposta à primeira dose ainda não começou a 
desenvolver-se. 
 
Confirmação da conversão da prova cruzada  
 
Cada estabelecimento hospitalar deverá seguir o seu protocolo padrão para confirmação da conversão 
da prova cruzada positiva para negativa. Se for utilizada uma prova cruzada por citotoxicidade 
dependente do complemento (CDCXM), deverá ser tido em consideração o seguinte para evitar 
resultados falsos positivos: a IgM tem de ser inativada para poder avaliar especificamente a 
capacidade citotóxica da IgG. Deve evitar-se a utilização de um passo antiglobulina humana (AHG). 
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Se utilizado, deverá ser confirmado que a AHG é dirigida contra a porção Fc e não contra a porção 
Fab da IgG. A utilização de AHG, dirigida contra a porção Fab, não permitirá uma leitura correta de 
um CDCXM num doente tratado com imlifidase. 
 
Medicamentos à base de anticorpos 
 
A imlifidase é uma cisteína protease que cliva especificamente a IgG. Consequentemente, os 
medicamentos à base de IgG podem ser inativados se forem administrados em associação com a 
imlifidase. Os medicamentos à base de anticorpos clivados pela imlifidase incluem, mas não se 
limitam ao basiliximab, rituximab, alemtuzumab, adalimumab, denosumab, belatacept, etanercept, 
globulina antitimócito de coelho (rATG) e imunoglobulina intravenosa (IgIV) (ver secção 4.5 para os 
intervalos de tempo recomendados entre a administração de imlifidase e medicamentos à base de 
anticorpos). 
 
A IgIV poderá conter anticorpos neutralizantes contra a imlifidase, o que poderá inativar a imlifidase 
se a IgIV for administrada antes da imlifidase (ver secção 4.5).  
 
Sódio 
 
Este medicamento contém menos do que 1 mmol de sódio (23 mg) por dose, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
A imlifidase cliva especificamente a IgG; a especificidade da espécie resulta na degradação de todas as 
subclasses de IgG humana e de coelho. Consequentemente, os medicamentos à base de IgG humana 
ou de coelho podem ser inativados se forem administrados em associação com a imlifidase. Os 
medicamentos à base de anticorpos clivados pela imlifidase incluem, mas não se limitam ao 
basiliximab, rituximab, alemtuzumab, adalimumab, denosumab, belatacept, etanercept, rATG e IgIV.  
 
A imlifidase não degrada a globulina antitimócito equina e não é necessário considerar qualquer 
intervalo de tempo entre as administrações. O eculizumab não é clivado pela imlifidase no nível de 
dose recomendado. 
 
Tabela 1 Intervalos de tempo recomendados para a administração de medicamentos à base d  

anticorpos após a administração de imlifidase 

Medicamento  Intervalo de tempo recomendado após a 
administração de 0,25 mg/kg de imlifidase 

globulina antitimócito equina, 
eculizumab 

Não é necessário qualquer intervalo de tempo (pode ser 
administrado concomitantemente com imlifidase) 

imunoglobulina intravenosa (IgIV) 12 horas 
alemtuzumab, adalimumab, 
basiliximab, denosumab, etanercept, 
rituximab 

4 dias 

globulina antitimócito de coelho 
(rATG), belatacept 

1 semana 

 
Além disso, a IgIV poderá conter anticorpos neutralizantes contra a imlifidase, o que poderá inativar a 
imlifidase se a IgIV for administrada antes da imlifidase. A semivida da IgIV (3-4 semanas) deve ser 
considerada antes da administração de imlifidase a doentes tratados com IgIV. Em estudos clínicos, a 
IgIV não foi administrada nas 4 semanas antecedentes à perfusão de imlifidase. 
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4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
 
A quantidade de dados sobre a utilização de imlifidase em mulheres grávidas é inexistente, uma vez 
que a gravidez é uma contraindicação no transplante renal. 
Os estudos em coelhos não indicam efeitos nefastos diretos ou indiretos da imlifidase no que respeita 
ao desenvolvimento embrionário/fetal (ver secção 5.3). 
Como medida de precaução, é preferível evitar a utilização de Idefirix durante a gravidez.  
 
Amamentação 
 
Desconhece-se se a imlifidase é excretada no leite humano. Não pode ser excluído qualquer risco para 
os lactentes. 
A amamentação deve ser descontinuada antes da exposição à Idefirix.  
 
Fertilidade 
 
Não foram realizados estudos específicos sobre a fertilidade e o desenvolvimento pós-natal (ver 
secção 5.3). 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não relevante. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Resumo do perfil de segurança 
 
As reações adversas graves mais frequentes nos estudos clínicos foram pneumonia (5,6%) e sépsis 
(3,7%). As reações adversas mais frequentes foram infeções (16,7%) (incluindo pneumonia (5,6%), 
infeção do trato urinário (5,6%) e sépsis (3,7%)), dor no local da perfusão (3,7%), reações 
relacionadas com a perfusão (3,7%), aumento da alanina aminotransferase (3,7%), aumento da 
aspartato aminotransferase (3,7%), mialgia (3,7%), dores de cabeça (3,7%) e rubor facial (3,7%). 
 
Lista tabelada de reações adversas 
 
As reações adversas descritas nesta secção foram identificadas nos estudos clínicos (N=54). 
As reações adversas são apresentadas de acordo com as classes de sistemas de órgãos e a categoria de 
frequência MedDRA. As categorias de frequência são definidas do seguinte modo: muito frequentes 
(≥1/10); frequentes (≥1/100, <1/10); pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100); raros (≥1/10.000, 
<1/1.000); muito raros (<1/10.000), desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados 
disponíveis).  
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Tabela 2 Reações adversas 

Classes de sistemas de órgãos 
MedDRA 

Reação adversa/ 
Frequência 

 Muito frequentes Frequentes  
Infeções e infestações Infeção bacteriana e viral Infeção abdominal 

Infeção por adenovírus  
Infeção no local de inserção do 
cateter  
Infeção 
Gripe 
Infeção por parvovírus 
Pneumonia 
Infeção da ferida no pós-
operatório 
Sépsis 
Infeção do trato respiratório 
superior 
Infeção do trato urinário 
Infeção de feridas 

Doenças do sangue e do 
sistema linfático 

 Anemia 

Doenças do sistema imunitário  Rejeição do transplante 
Doenças do sistema nervoso  Tonturas posturais 

Dores de cabeça 
Afeções oculares  Hemorragia esclerótica 

Perturbações visuais 
Cardiopatias  Taquicardia sinusal 
Vasculopatias  Rubor facial 

Hipertensão 
Hipotensão 

Doenças respiratórias, 
torácicas e do mediastino 

 Dispneia 

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

 Erupção cutânea 

Afeções musculosqueléticas e 
dos tecidos conjuntivos 

 Mialgia 

Perturbações gerais e 
alterações no local de 
administração 

 Sensação de calor 
Dor no local da perfusão 

Exames complementares de 
diagnóstico 

 Aumento da alanina 
aminotransferase (ALT) 
Aumento da aspartato 
aminotransferase (AST) 

Complicações de intervenções 
relacionadas com lesões e 
intoxicações 

 Reações relacionadas com a 
perfusão 
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Descrição de reações adversas selecionadas 
 
Infeções 
Nos estudos clínicos, 16,7% dos doentes sofreram uma infeção. Nove infeções foram graves e 
avaliadas como estando relacionadas com a imlifidase nos estudos clínicos, 5 das quais iniciadas nos 
30 dias após o tratamento com imlifidase. Oito das 9 infeções graves relacionadas tiveram uma 
duração inferior a 30 dias. A incidência e o padrão (incluindo o agente infecioso) das infeções graves 
ou severas não foram diferentes do observado em doentes transplantados renais em geral (ver 
secção 4.4).  
 
Reações relacionadas com a perfusão 
Foram notificadas reações relacionadas com a perfusão, incluindo dispneia e rubor facial, em 5,6% 
dos doentes, tendo uma resultado em interrupção da perfusão de imlifidase e na não transplantação do 
doente. À exceção de um acontecimento de erupção cutânea ligeira, todas as reações relacionadas com 
a perfusão tiveram início no dia da perfusão de imlifidase e resolveram-se dentro de 90 minutos (ver 
secção 4.4). 
 
Mialgia 
Foi notificada mialgia em 2 doentes (3,7%) nos estudos clínicos. Um dos doentes apresentou mialgia 
grave sem quaisquer sintomas de lesão muscular. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não existe experiência com doses superiores às recomendadas. Na eventualidade de uma 
sobredosagem, o doente deve ser monitorizado atentamente e tratado sintomaticamente. 
Não existe um antídoto específico, mas a depleção de IgG pode ser restaurada através da 
administração de IgIV.  
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: imunossupressores, imunossupressores seletivos, código ATC: 
L04AA41. 
 
Mecanismo de ação 
 
A imlifidase é uma cisteína protease derivada da enzima de degradação da imunoglobulina G (IgG) de 
Streptococcus pyogenes que cliva as cadeias pesadas de todas as subclasses de IgG humana, mas não 
de outras imunoglobulinas. A clivagem da IgG leva à eliminação das funções efetoras dependentes do 
Fc, incluindo a CDC e a citotoxicidade celular dependente de anticorpos (ADCC). Ao clivar toda a 
IgG, a imlifidase reduz o nível de AED, possibilitando, assim, o transplante.  
 
Efeitos farmacodinâmicos 
 
Os estudos clínicos demonstraram a clivagem de IgG algumas horas após a administração de 
0,25 mg/kg de imlifidase. Não se observou um aumento precoce da IgG plasmática devido ao refluxo 
da IgG não clivada do compartimento extravascular, indicando que a imlifidase não só cliva a IgG 
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plasmática, como também todo o pool de IgG, incluindo a IgG extravascular. O retorno da IgG 
endógena inicia-se 1-2 semanas após a administração de imlifidase e continua nas semanas seguintes. 
 
Importa referir que os métodos de turbidimetria/nefelometria, frequentemente utilizados nos hospitais 
para as medições de IgG total, não discriminam entre os diferentes fragmentos de IgG gerados após o 
tratamento com imlifidase, pelo que não podem ser utilizados para avaliar o efeito do tratamento.  
 
Eficácia e segurança clínicas 
 
Três estudos clínicos em regime aberto, de braço único, com uma duração de 6 meses avaliaram o 
regime posológico, a eficácia e a segurança da imlifidase como tratamento pré-transplante para 
redução da IgG específica do dador e permitir que os candidatos a transplante hiperimunizados fossem 
elegíveis para receber transplante renal. Quarenta e seis doentes com idades entre os 20 e os 73 anos 
foram transplantados, todos eles diagnosticados com doença renal em fase terminal (DRT) e a receber 
diálise, 21 (46%) mulheres e 25 (54%) homens. Todos os doentes eram imunizados, 41 (89%) eram 
hiperimunizados (cPRA ≥ 80%), 33 (72%) dos quais com cPRA ≥ 95%. Todos os doentes com prova 
cruzada positiva antes do tratamento com imlifidase foram convertidos para negativo no período de 
24 horas. A modelagem PK/PD mostrou que, 2 horas após a administração de 0,25 mg/kg de 
imlifidase, é provável que uma prova cruzada se torne negativa em 96% dos doentes e, após 6 horas, 
pelo menos 99,5% dos doentes terão uma prova cruzada negativa. Os 46 doentes estavam vivos aos 
6 meses, com uma sobrevida do enxerto renal de 93%. A função renal foi restabelecida para o 
intervalo esperado nos doentes transplantados renais, com 90% dos doentes a apresentar uma taxa de 
filtração glomerular estimada (TFGe) de >30 ml/min/1,73 m2 aos 6 meses.  
 
O Estudo 03 avaliou a segurança e eficácia da imlifidase em diferentes regimes posológicos antes do 
transplante renal em doentes com DRT. Dez doentes foram tratados com uma dose única de 0,25 (n=5) 
ou 0,5 (n=5) mg/kg de imlifidase e transplantados. Sete doentes eram AED-positivos e 6 doentes 
tinham uma prova cruzada positiva antes do tratamento com imlifidase. O nível de AED reduziu nos 
7 doentes e todas as provas cruzadas positivas foram convertidas em negativas após o tratamento. Os 
10 doentes foram transplantados com sucesso e apresentavam um rim funcional aos 6 meses. Oito dos 
10 doentes tinham uma TFGe >30 ml/min/1,73 m2. Os doentes receberam tratamento imunossupressor 
incluindo corticosteroides, inibidores da calcineurina, micofenolato de mofetil e IgIV. Três doentes 
sofreram RMA durante o estudo, nenhuma conducente a perda do enxerto. 
 
O Estudo 04 avaliou a eficácia e segurança da imlifidase em doentes hiperimunizados com HLA. 
Dezassete doentes foram incluídos e tratados com uma dose única de 0,24 mg/kg. Quinze (88%) 
doentes eram AED-positivos e 14 (82%) doentes tinham uma prova cruzada positiva antes do 
tratamento com imlifidase. Os níveis de AED reduziram para níveis aceitáveis para o transplante em 
todos os doentes, e todos os doentes foram transplantados algumas horas após o tratamento com 
imlifidase. Dezasseis dos 17 doentes tinham um rim funcional aos 6 meses, com 15 (94%) doentes 
com uma TFGe >30 ml/min/1,73 m2. Dois doentes sofreram RMA, nenhuma conducente a perda do 
enxerto. Os doentes receberam tratamento imunossupressor incluindo corticosteroides, inibidores da 
calcineurina, micofenolato de mofetil, alemtuzumab e IgIV. 
 
O Estudo 06 avaliou a eficácia e segurança da imlifidase na remoção de AED e na conversão de uma 
prova cruzada positiva para negativa em doentes hiperimunizados, possibilitando assim o transplante. 
Todos os doentes incluídos encontravam-se em lista de espera para transplante renal e tinham uma 
prova cruzada positiva com o dador disponível antes da inclusão no estudo (incluindo 2 doentes com 
prova cruzada positiva por CDC de células T confirmada). Dezoito doentes receberam a dose 
completa de 0,25 mg/kg de imlifidase, 3 dos quais receberam 2 doses com um intervalo de 
12-13 horas, o que resultou na clivagem da IgG e na conversão de uma prova cruzada positiva para 
negativa em todos os doentes. Cinquenta e sete por cento (57%) dos doentes analisados tinham prova 
cruzada convertida no período de 2 horas, e 82%, no período de 6 horas. Todos os doentes foram 
transplantados com sucesso e 16 (89%) tinham um rim funcional aos 6 meses (incluindo os 2 doentes 
com prova cruzada positiva por CDC de células T confirmada). Quinze (94%) doentes tinham uma 
TFGe >30 ml/min/1,73 m2. Os doentes receberam tratamento imunossupressor incluindo 
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corticosteroides, inibidores da calcineurina, micofenolato de mofetil, rituximab, IgIV e alemtuzumab 
ou globulina antitimócito equina. Sete doentes sofreram RMA ativa e outro doente teve RMA 
subclínica, nenhuma conducente a perda do enxerto.  
 
Idosos 
 
Três doentes com idade igual ou superior a 65 anos receberam imlifidase antes do transplante renal em 
estudos clínicos. Os resultados da segurança e eficácia para estes doentes foram consistentes com a 
população global do estudo, tal como avaliado pela sobrevida do doente e do enxerto, a função renal e 
a rejeição aguda. 
 
População pediátrica 
 
A Agência Europeia de Medicamentos diferiu a obrigação de apresentação dos resultados dos estudos 
com a imlifidase em um ou mais subgrupos da população pediátrica no transplante renal (ver 
secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica). 
 
Foi concedida a este medicamento uma «Autorização de Introdução no Mercado condicional». Isto 
significa que se aguarda evidência adicional sobre este medicamento.  
A Agência Europeia de Medicamentos procederá, pelo menos anualmente, à análise da nova 
informação sobre este medicamento e, se necessário, à atualização deste RCM. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
A farmacocinética da imlifidase foi comparável em indivíduos saudáveis e em doentes com DRT. A 
exposição à imlifidase aumentou proporcionalmente após uma perfusão intravenosa única de 
15 minutos de 0,12 a 0,50 mg/kg de peso corporal. 
A concentração máxima (Cmáx) da imlifidase foi observada no final da perfusão ou logo após a mesma, 
com uma média de 5,8 (4,2-8,9) µg/ml após uma dose de 0,25 mg/kg. A eliminação de imlifidase 
caracterizou-se por uma fase de distribuição inicial com uma semivida média de 1,8 (0,6-3,6) horas e 
uma fase de eliminação mais lenta com uma semivida média de 89 (60-238) horas. A depuração média 
(CL) foi de 1,8 (0,6-7,9) ml/h/kg e o volume de distribuição (Vz) foi de 0,20 (0,06-0,55) l/kg durante a 
fase de eliminação. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos de toxicidade 
de dose repetida em coelhos e cães, e um estudo de desenvolvimento embriofetal em coelhos. Devido 
ao rápido e extenso desenvolvimento de anticorpos anti-imlifidase e à toxicidade associada após 
administrações repetidas, não foi viável um estudo de fertilidade e desenvolvimento embrionário 
precoce. Não foi observada toxicidade para os órgãos reprodutores em estudos de toxicidade repetida, 
mas o potencial efeito da imlifidase nos órgãos reprodutores masculinos e femininos não foi 
totalmente abordado. Não foram realizados estudos de toxicidade pré ou pós-natal. Não foram 
realizados estudos de genotoxicidade, uma vez que a substância ativa é uma proteína e é improvável 
que interaja diretamente com o ADN ou com outro material cromossómico.  
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Manitol 
Polissorbato 80 
Trometamol  
Edetato dissódico di-hidratado  
Ácido clorídrico (para ajuste do pH) 
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6.2 Incompatibilidades 
 
Este medicamento não pode ser misturado com outros medicamentos, exceto os mencionados na 
secção 6.6. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
Frasco para injetáveis antes da abertura 
 
18 meses 
 
Após reconstituição  
 
A solução reconstituída deverá ser transferida imediatamente do frasco para injetáveis para o saco de 
perfusão. 
 
Após diluição  
 
Após a reconstituição e diluição, foi demonstrada estabilidade química e física em utilização durante 
24 horas a 2°C - 8ºC e durante 4 horas a 25ºC durante este período. 
 
De um ponto de vista microbiológico, a menos que o método de reconstituição e diluição exclua o 
risco de contaminação microbiana, o medicamento deve ser utilizado imediatamente.  
 
Caso não seja utilizado imediatamente, as condições de conservação durante a utilização são da 
responsabilidade do utilizador. A solução deve ser conservada ao abrigo da luz. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar no frigorífico (2°C - 8°C). 
 
Não congelar. 
 
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz. 
 
Condições de conservação do medicamento após reconstituição ou diluição do medicamento, ver 
secção 6.3. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Idefirix é fornecido num frasco para injetáveis (vidro Tipo I) com uma rolha (borracha de 
bromobutilo) e um vedante destacável (alumínio). 
 
Embalagens de 1 frasco para injetáveis ou 2 x 1 frascos para injetáveis. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Reconstituição do pó  
 
Introduza 1,2 ml de água estéril para preparações injetáveis no frasco para injetáveis de Idefirix, tendo 
o cuidado de direcionar a água para a parede de vidro e não para o pó. 
 
Rode suavemente o frasco para injetáveis durante pelo menos 30 segundos para dissolver 
completamente o pó. Não agite para minimizar a probabilidade de formação de espuma. O frasco para 
injetáveis conterá agora 10 mg/ml de imlifidase e podem ser retirados até 1,1 ml de solução. 
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A solução reconstituída deve ser límpida e incolor. Não utilizar se a solução contiver partículas ou se a 
solução estiver descolorada. É recomendado transferir imediatamente a solução reconstituída do frasco 
para injetáveis para o saco de perfusão. 
 
Preparação da solução para perfusão 
 
Adicione lentamente a quantidade correta de solução de imlifidase reconstituída a um saco de perfusão 
contendo 50 ml de solução para perfusão de cloreto de sódio a 9 mg/ml (0,9%). Inverta o saco de 
perfusão várias vezes para misturar cuidadosamente a solução. O saco de perfusão deve ser protegido 
da luz. Tem de se utilizar um conjunto de perfusão e um filtro estéril, em linha, apirogénico, de baixa 
ligação proteica (com poros de dimensão de 0,2 μm). Para mais informações sobre a administração, 
ver secção 4.2. 
 
Antes da administração, a solução para perfusão deve ser inspecionada visualmente, para deteção de 
partículas ou descoloração. Rejeite a solução se forem observadas partículas ou descoloração.  
 
Eliminação 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Hansa Biopharma AB  
P.O. Box 785 
220 07 Lund  
Suécia 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/20/1471/001 
EU/1/20/1471/002 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 25 de agosto de 2020 
Data da última renovação: 16 de julho de 2021 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 
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ANEXO II 
 

A. FABRICANTE(S) DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) DE ORIGEM 
BIOLÓGICA E FABRICANTE(S) RESPONSÁVEL(VEIS) PELA 
LIBERTAÇÃO DO LOTE 

 
B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E 

UTILIZAÇÃO 
 

C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 
D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA 

E EFICAZ DO MEDICAMENTO 
 

E. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA COMPLETAR AS MEDIDAS DE 
PÓS-AUTORIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO CONDICIONAL 
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A. FABRICANTE(S) DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) DE ORIGEM BIOLÓGICA E 
FABRICANTE(S) RESPONSÁVEL(VEIS) PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 

 
Nome e endereço do(s) fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s) de origem biológica 
 
Biotechnologines farmacijos centras Biotechpharma UAB 
Mokslininku street 4 
LT-08412 Vilnius 
Lituânia 
 
Nome e endereço do(s) fabricante(s) responsável(veis) pela libertação do lote 
 
Biotechnologines farmacijos centras Biotechpharma UAB 
Mokslininku street 4 
LT-08412 Vilnius 
Lituânia 
 
Propharma Group The Netherlands B.V. 
Schipholweg 73 
2316 ZL, Leiden 
Países Baixos 
 
O folheto informativo que acompanha o medicamento tem de mencionar o nome e endereço do  
fabricante responsável pela libertação do lote em causa. 
 
 
B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO  
 
Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados (ver 
anexo I: Resumo das Características do Medicamento, secção 4.2). 
 
 
C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 

MERCADO 
 
• Relatórios periódicos de segurança (RPS) 
 
Os requisitos para a apresentação de RPS para este medicamento estão estabelecidos no artigo 
9.º do Regulamento (CE) n.º 507/2006 e, por conseguinte, o Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado (AIM) deverá apresentar os RPS a cada 6 meses. 
 
Os requisitos para a apresentação de RPS para este medicamento estão estabelecidos na lista 
Europeia de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos termos do n.º 7 do 
artigo 107.º-C da Diretiva 2001/83/CE e quaisquer atualizações subsequentes publicadas no 
portal europeu de medicamentos. 
 
O Titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) deverá apresentar o primeiro RPS 
para este medicamento no prazo de 6 meses após a concessão da autorização. 
 
 
D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ 

DO MEDICAMENTO 
 
• Plano de gestão do risco (PGR) 
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O Titular da AIM deve efetuar as atividades e as intervenções de farmacovigilância requeridas e 
detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2. da autorização de introdução no mercado, e 
quaisquer atualizações subsequentes do PGR que sejam acordadas. 
 
Deve ser apresentado um PGR atualizado: 

• A pedido da Agência Europeia de Medicamentos 
• Sempre que o sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado da 

receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil benefício-risco 
ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante (farmacovigilância ou 
minimização do risco). 

 
• Obrigação de concretizar as medidas de pós-autorização  
 
O Titular da Autorização de Introdução no Mercado deverá completar, dentro dos prazos indicados, as 
seguintes medidas: 
 

Descrição Data limite 
Estudo de eficácia pós-autorização (PAES): para investigar mais 
aprofundadamente a sobrevida do enxerto a longo prazo em doentes submetidos a 
transplante renal após a administração de Idefirix. O titular da AIM deve realizar 
e apresentar os resultados de um estudo de seguimento, observacional, prospetivo 
de extensão de 5 anos. 

Dezembro 
de 2030 

 
 
E. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA COMPLETAR AS MEDIDAS DE PÓS-

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
CONDICIONAL 

 
Sendo esta uma autorização de introdução no mercado condicional e de acordo com o artigo 14.º-a do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004, o Titular da AIM deverá completar, dentro dos prazos indicados, as 
seguintes medidas: 
 

Descrição Data limite 
Para confirmar a eficácia a longo prazo de Idefirix em doentes adultos 
transplantados renais hiperimunizados com prova cruzada positiva contra um 
dador cadáver disponível, o titular da AIM deve apresentar os resultados de um 
estudo de seguimento, observacional, prospetivo, a longo prazo para avaliar a 
sobrevida do enxerto a longo prazo em doentes tratados com imlifidase antes do 
transplante renal. 

Dezembro 
de 2023 

Para confirmar a eficácia e segurança a longo prazo de Idefirix em doentes 
adultos transplantados renais hiperimunizados, com prova cruzada positiva contra 
um dador cadáver disponível, o titular da AIM deve realizar e apresentar os 
resultados de um estudo controlado, sem ocultação, pós-aprovação para 
investigar a taxa de sobrevida do enxerto a 1 ano em doentes transplantados 
renais com prova cruzada positiva contra um dador cadáver após 
dessensibilização com imlifidase. 

Dezembro de 
2025 
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ANEXO III 
 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
EMBALAGEM EXTERIOR 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Idefirix 11 mg pó para concentrado para solução para perfusão 
imlifidase 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Cada frasco para injetáveis contém 11 mg de imlifidase. 
Após a reconstituição, cada ml de concentrado contém 10 mg de imlifidase.  
 
 
3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Manitol, polissorbato 80, trometamol, edetato dissódico di-hidratado e ácido clorídrico. 
 
 
4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Pó para concentrado para solução para perfusão. 
1 frasco para injetáveis  
2 frascos para injetáveis 
 
 
5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Via intravenosa após reconstituição e diluição. 
Consultar o folheto informativo antes da reconstituição e utilização. 
 
 
6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 

FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 
7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
 
 
9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Conservar no frigorífico. 
Não congelar. 
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz. 
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10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 

UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 
11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
 MERCADO 
 
Hansa Biopharma AB  
220 07 Lund, Suécia 
 
 
12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
EU/1/20/1471/001 
EU/1/20/1471/002 
 
 
13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
 
15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 
16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
Foi aceite a justificação para não incluir a informação em Braille. 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
Código de barras 2D com identificador único incluído. 
 
 
18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC 
SN 
NN 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DO FRASCO PARA INJETÁVEIS 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Idefirix 11 mg pó para concentrado 
imlifidase 
IV 
 
 
2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Via intravenosa após reconstituição e diluição. 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL. 
 
 
4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 
5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
11 mg 
 
 
6. OUTROS 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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Folheto informativo: Informação para o utilizador

Idefirix 11 mg pó para concentrado para solução para perfusão
imlifidase

Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de 
nova informação de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos indesejáveis que tenha. 
Para saber como comunicar efeitos indesejáveis, veja o final da secção 4.

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém 
informação importante para si.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Idefirix e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado Idefirix 
3. Como utilizar Idefirix
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
5. Como conservar Idefirix
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Idefirix e para que é utilizado

Idefirix contém a substância ativa imlifidase, que pertence a um grupo de medicamentos denominados 
imunossupressores. É administrado antes do transplante renal para evitar que o sistema imunitário (as 
defesas do seu organismo) rejeite o rim doado.

Idefirix atua decompondo um tipo de anticorpo no organismo denominado imunoglobulina G (IgG), 
que está envolvido na destruição de substâncias “estranhas” ou nocivas.

A imlifidase é uma proteína de uma bactéria denominada Streptococcus pyogenes.

2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado Idefirix 

Não lhe pode ser administrado Idefirix
- Se tem alergia à imlifidase ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na 

secção 6).
- Se tem uma infeção grave.
- Se tem uma doença do sangue denominada púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), que 

resulta na formação de coágulos de sangue em pequenos vasos sanguíneos em todo o 
organismo.

Advertências e precauções 

Reações à perfusão
Idefirix contém uma proteína que pode causar reações alérgicas em algumas pessoas. Irá receber 
medicamentos para reduzir o risco de uma reação alérgica. Se tiver quaisquer sintomas de uma reação 
alérgica, tais como erupção na pele grave, falta de ar, sensação de calor, vermelhidão da face, durante 
a perfusão (administração “gota-a-gota”), a velocidade da perfusão poderá ter de ser reduzida ou a 
perfusão interrompida. A perfusão pode prosseguir após a resolução dos sintomas ou a sua melhoria.
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Infeções 
A IgG é importante para o proteger contra infeções e uma vez que Idefirix decompõe a IgG, irá 
receber antibióticos para reduzir o risco de infeções. 
 
Rejeição mediada por anticorpos (RMA)  
O seu organismo irá produzir novos anticorpos IgG, que poderão atacar o rim transplantado. O seu 
médico irá monitorizá-lo atentamente e irá receber medicamentos para reduzir o risco de rejeição. 
 
Crianças e adolescentes 
Não administre este medicamento a crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade porque o 
mesmo não foi estudado neste grupo etário. 
 
Outros medicamentos e Idefirix 
Informe o seu médico se estiver a utilizar, tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros 
medicamentos. Idefirix pode afetar a forma como alguns medicamentos atuam, e a dose destes 
medicamentos poderá ter de ser ajustada.  
 
Dado que Idefirix decompõe a IgG, os medicamentos à base de IgG podem não funcionar se forem 
administrados ao mesmo tempo que Idefirix. Estes incluem os seguintes medicamentos:  
- basiliximab (utilizado na prevenção da rejeição de transplantes renais) 
- rituximab (utilizado no tratamento de cancros, tais como o linfoma-não Hodgkin e a leucemia 

linfocítica crónica, e doenças inflamatórias como a artrite reumatoide) 
- alemtuzumab (utilizado no tratamento de uma forma de esclerose múltipla) 
- adalimumab (utilizado no tratamento de doenças inflamatórias, tais como a artrite reumatoide, a 

espondilite anquilosante, a psoríase, a doença de Crohn e a colite ulcerosa) 
- denosumab (utilizado no tratamento da osteoporose) 
- belatacept (utilizado na prevenção da rejeição de transplantes renais) 
- etanercept (utilizado no tratamento de doenças inflamatórias, tais como a artrite reumatoide, a 

artrite psoriática, a espondilite anquilosante e a psoríase) 
- globulina antitimócito de coelho (rATG) (utilização na prevenção da rejeição de transplantes 

renais) 
- imunoglobulina intravenosa (IgIV) (utilizada para aumentar os níveis anormalmente baixos de 

imunoglobulina no sangue ou para o tratamento de doenças inflamatórias, tais como a síndrome 
de Guillain-Barré, a doença de Kawasaki e a polineuropatia desmielinizante inflamatória 
crónica). 

 
Gravidez e amamentação 
Idefirix não é recomendado durante a gravidez. 
Fale com o seu médico se pensa que poderá estar grávida. 
 
Desconhece-se se Idefirix passa para o leite materno. Não deve amamentar se estiver a receber 
tratamento com Idefirix. 
 
Idefirix contém sódio  
Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por dose, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
 
 
3. Como utilizar Idefirix 
 
Idefirix será prescrito por um médico com experiência no transplante de rins e destina-se a ser 
utilizado num hospital. O medicamento será administrado por perfusão na sua veia durante 
aproximadamente 15 minutos.  
 
Um profissional de saúde irá calcular a dose certa para si com base no seu peso. Idefirix é geralmente 
administrado numa dose única, mas o seu médico poderá decidir administrar uma segunda dose antes 
do transplante.  
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A informação destinada aos profissionais de saúde sobre o cálculo da dose, preparação e perfusão de 
Idefirix é fornecida no final deste folheto. 
 
Se receber mais Idefirix do que deveria 
Será monitorizado atentamente durante e após a perfusão. Os profissionais de saúde irão verificar se 
existem quaisquer efeitos indesejáveis. 
 
 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não 
se manifestem em todas as pessoas.  
 
Fale imediatamente com o seu médico se notar algum dos seguintes efeitos: 
- Sinais de infeção, tais como febre, arrepios, tosse, sensação de fraqueza ou mal-estar geral 

(muito frequentes - podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas). 
- Sinais de reação à perfusão, tais como erupção na pele grave, falta de ar, sensação de calor, 

vermelhidão da face (frequentes - podem afetar até 1 em cada 10 pessoas).  
- Dor muscular ou fadiga (sintomas de mialgia) (frequentes - podem afetar até 1 em cada 

10 pessoas). 
 
Outros efeitos indesejáveis incluem: 
 
Frequentes (podem afetar até 1 em cada 10 pessoas): 
- Infeções: infeção pulmonar (pneumonia), infeções do sangue (sépsis), infeção abdominal, 

infeção do trato respiratório superior, infeção por adenovírus, infeção por parvovírus, infeção do 
trato urinário, gripe, infeção de uma ferida, infeção da ferida no pós-operatório, infeção no local 
de inserção do cateter 

- Rejeição do transplante (os anticorpos IgG tentarão rejeitar o rim do dador e poderá sentir um 
desconforto geral) 

- Tensão arterial alta ou baixa (os sintomas de tensão arterial baixa podem ser tonturas e os 
sintomas de tensão arterial alta podem ser dores de cabeça)  

- Número de glóbulos vermelhos diminuído (anemia) 
- Tonturas ao mudar de posição corporal, por ex., ao levantar-se 
- Dores de cabeça 
- Rutura de um vaso sanguíneo no olho 
- Diminuição da visão 
- Aumento da frequência cardíaca 
- Dor no local da perfusão 
- Aumento das enzimas do fígado (observado nas análises ao sangue) 
 
Comunicação de efeitos indesejáveis 
Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através do 
sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará 
a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
 
5. Como conservar Idefirix 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. Idefirix é conservado na farmácia 
hospitalar. 
 
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no rótulo do frasco para injetáveis e 
na embalagem exterior, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
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Conservar no frigorífico (2°C - 8°C). Não congelar. Conservar na embalagem de origem para proteger 
da luz.  
 
Após a reconstituição e diluição, foi demonstrada estabilidade química e física em utilização durante 
24 horas a 2°C - 8ºC e durante 4 horas a 25ºC durante este período. 
 
Não utilize este medicamento se detetar partículas ou descoloração após a reconstituição. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora 
os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente. 
 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Idefirix  
- A substância ativa é a imlifidase. Cada frasco para injetáveis contém 11 mg de imlifidase. Após 

a reconstituição, cada ml de concentrado contém 10 mg de imlifidase.  
- Os outros componentes são manitol, polissorbato 80, trometamol, edetato dissódico di-hidratado 

e ácido clorídrico (para ajuste do pH). Ver secção 2 “Idefirix contém sódio”. 
 
Qual o aspeto de Idefirix e conteúdo da embalagem 
- Idefirix é fornecido num frasco para injetáveis de vidro contendo um pó para concentrado para 

solução para perfusão (pó para concentrado). O pó é um aglomerado liofilizado branco. 
- As embalagens contêm 1 ou 2 frascos para injetáveis. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
Hansa Biopharma AB  
P.O. Box 785 
220 07 Lund  
Suécia 
  
Fabricante 
Biotechnologines farmacijos centras Biotechpharma UAB 
Mokslininku street 4 
LT-08412 Vilnius 
Lituânia 
 
Propharma Group The Netherlands B.V. 
Schipholweg 73 
2316 ZL, Leiden 
Países Baixos 
 
Este folheto foi revisto pela última vez em  
 
Foi concedida a este medicamento uma «Autorização de Introdução no Mercado condicional». Isto 
significa que se aguarda mais informação sobre este medicamento.  
A Agência Europeia de Medicamentos irá rever, pelo menos uma vez por ano, nova informação sobre 
este medicamento e este folheto será atualizado se necessário. 
 
Outras fontes de informação 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: 
http://www.ema.europa.eu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A informação que se segue destina-se apenas aos profissionais de saúde: 
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Reconstituição do pó 
Introduza 1,2 ml de água estéril para preparações injetáveis no frasco para injetáveis de Idefirix, tendo 
o cuidado de direcionar a água para a parede de vidro e não para o pó. 
 
Rode suavemente o frasco para injetáveis durante pelo menos 30 segundos para dissolver 
completamente o pó. Não agite para minimizar a probabilidade de formação de espuma. O frasco para 
injetáveis conterá agora 10 mg/ml de imlifidase e podem ser retirados até 1,1 ml de solução. 
 
A solução reconstituída deve ser límpida e incolor. Não utilizar se a solução contiver partículas ou se a 
solução estiver descolorada. É recomendado transferir imediatamente a solução reconstituída do frasco 
para injetáveis para o saco de perfusão. 
 
Preparação da solução para perfusão  
Adicione lentamente a quantidade correta de solução de imlifidase reconstituída a um saco de perfusão 
contendo 50 ml de solução para perfusão de cloreto de sódio a 9 mg/ml (0,9%). Inverta o saco de 
perfusão várias vezes para misturar cuidadosamente a solução. O saco de perfusão deve ser protegido 
da luz. 
 
Antes da administração, a solução para perfusão deve ser inspecionada visualmente, para deteção de 
partículas ou descoloração. Rejeite a solução se forem observadas partículas ou descoloração.  
 
Administração  
A totalidade da perfusão completamente diluída deve ser perfundida durante 15 minutos através de um 
conjunto de perfusão e um filtro estéril, em linha, apirogénico, de baixa ligação proteica (com poros de 
dimensão de 0,2 μm). No final da perfusão, a passagem de solução para perfusão de cloreto de sódio a 
9 mg/ml (0,9%) pela linha intravenosa garantirá que o doente recebe a dose completa. Não conservar 
qualquer porção não utilizada da solução para perfusão para reutilização. 
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