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

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

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

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 

 

 

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

 

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 20 mg ofatumumabo (ofatumumabum) 0,4 ml tirpalo 

(50 mg/ml). 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 

 

Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 20 mg ofatumumabo (ofatumumabum) 0,4 ml tirpalo 

(50 mg/ml). 

 

Ofatumumabas yra žmogaus monokloninis antikūnas, pagamintas graužikų ląstelių linijoje (NS0) 

naudojant rekombinantinės DNR technologiją. 

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 

 

 

3. FARMACINĖ FORMA 

 

Injekcinis tirpalas (injekcija) 

Injekcinis tirpalas (injekcija) užpildytame švirkštiklyje (Sensoready Pen) 

 

Tirpalas yra skaidrus ar šiek tiek opalescuojantis, bespalvis ar rusvai gelsvas. 

 

 

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 

 

4.1 Terapinės indikacijos 

 

Kesimpta skirtas recidyvuojančiomis išsėtinės sklerozės (RIS) formomis sergantiems suaugusiems 

pacientams gydyti, kai remiantis klinikiniais ar vaizdinių tyrimų požymiais nustatyta aktyvi liga (žr. 

5.1 skyrių). 

 

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas 

 

Gydymą turėtų pradėti neurologinių sutrikimų gydymo srityje patirties turintis gydytojas. 

 

Dozavimas 

 

Rekomenduojama dozė yra 20 mg ofatumumabo, kuri skiriama poodinės injekcijos būdu kaip: 

• pradinė dozė 0-inę, 1-ąją ir 2-ąją savaitėmis, vėliau skiriant; 

• tolesnes dozes kas mėnesį, pradedant nuo 4-osios savaitės. 
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Praleistos dozės 

Praleidus injekciją, ją reikia suleisti kaip galima greičiau, nelaukiant kitos suplanuotos dozės. Kitas 

dozes reikia leisti rekomenduojamais intervalais. 

 

Ypatingos populiacijos 

Vyresni kaip 55 metų suaugusieji 

Su vyresniais kaip 55 metų IS sergančiais pacientais tyrimų neatlikta. Remiantis turimais ribotais 

duomenimis manoma, kad vyresniems kaip 55 metų pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 

5.2 skyrių). 

 

Inkstų veiklos sutrikimas 

Nemanoma, kad pacientams, kuriems sutrikusi inkstų veikla, reikėtų koreguoti dozę (žr. 5.2 skyrių). 

 

Kepenų veiklos sutrikimas 

Nemanoma, kad pacientams, kuriems sutrikusi kepenų veikla, reikėtų koreguoti dozę (žr. 5.2 skyrių). 

 

Vaikų populiacija 

Kesimpta saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra. 

 

Vartojimo metodas 

 

Šis vaistinis preparatas skirtas vartoti patiems pacientams susileidžiant injekcijos po oda būdu. 

 

Įprastinės injekcijų po oda vietos yra pilvo, šlaunies ir išorinio žasto paviršiaus sritys. 

 

Pirmąją injekciją reikia suleisti prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui (žr. 4.4 skyrių). 

 

Išsamios vartojimo instrukcijos pateikiamos pakuotės lapelyje. 

 

4.3 Kontraindikacijos 

 

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

Pacientai, kuriems stipriai sutrikusi imuninės sistemos veikla (žr. 4.4 skyrių). 

Sunkia aktyvios eigos infekcija sergantys pacientai iki tol, kol jie pasveiks (žr. 4.4 skyrių). 

Nustatytas aktyvios eigos piktybinis navikas. 

 

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 

Atsekamumas 

 

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

preparato pavadinimą ir serijos numerį. 

 

Su injekcija susijusios reakcijos 

 

Pacientus reikia informuoti, kad su injekcija susijusių reakcijų (sisteminių) paprastai gali pasireikšti 

per 24 valandas ir dažniausiai po pirmosios injekcijos (žr. 4.8 skyrių). Klinikinių tyrimų su RIS 

sergančiais pacientais metu pastebėta tik nedidelė nauda skiriant premedikaciją steroidais. Jeigu 

pasireikštų su injekcija susijusių reakcijų, jas galima palengvinti skiriant simptominį gydymą. Todėl 

premedikacijos atlikti nereikia. 

 

Klinikinių tyrimų metu pastebėta tokių injekcijos vietos reakcijų (vietinių) simptomų: eritema, 

patinimas, niežėjimas ir skausmas (žr. 4.8 skyrių). 

 

Pirmąją injekciją reikia suleisti prižiūrint tinkamai apmokytam sveikatos priežiūros specialistui (žr. 

4.2 skyrių). 
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Infekcijos 

 

Prieš pradedant skirti gydymą rekomenduojama įvertinti paciento imuninės sistemos būklę. 

 

Remiantis veikimo mechanizmu ir turima klinikine patirtimi, ofatumumabo vartojimas gali didinti 

infekcijų pasireiškimo riziką (žr. 4.8 skyrių). 

 

Pacientams, kuriems nustatyta aktyvi infekcija, vaistinio preparato skyrimą reikia atidėti, kol jie 

pasveiks. 

 

Ofatumumabo negalima skirti tiems pacientams, kuriems stipriai sutrikusi imuninės sistemos veikla 

(pvz., yra reikšminga neutropenija ar limfopenija). 

 

Progresuojančioji daugiažidininė leukoencefalopatija 

Kadangi pacientams, gydytiems anti-CD20 antikūnais, kitais vaistiniais preparatais nuo IS ir žymiai 

didesnėmis ofatumumabo dozėmis onkologinėms indikacijoms, buvo nustatyta John Cunningham (JC) 

viruso infekcijos, sukeliančios progresuojančiąją daugiažidininę leukoencefalopatiją (PDL), atvejų, 

gydytojai turėtų atidžiai stebėti pacientus, kurie anksčiau sirgo PDL, o taip pat dėl bet kokių klinikinių 

simptomų ar MRT pokyčių, kurie galėtų rodyti PDL, pasireiškimo. Jeigu įtariama PDL, gydymą 

ofatumumabu reikia nutraukti, kol nebus atmesta įtariamos PDL tikimybė. 

 

Hepatito B viruso reaktyvacija 

Pacientams, gydytiems anti-CD20 antikūnais, buvo nustatyta hepatito B viruso (HBV) reaktyvacijos 

atvejų, kurie kai kada sukėlė žaibinį hepatitą, kepenų nepakankamumą ir mirtį. 

 

Pacientams, kurie serga aktyviu hepatitu B, negalima skirti gydymo ofatumumabu. Prieš pradedant 

gydymą visiems pacientams reikia atlikti atrankinius HBV nustatymo tyrimus. Reikia atlikti bent šiuos 

atrankinius tyrimus: hepatito B paviršiaus antigeno (HBsAg) ir antikūno prieš hepatito B šerdies 

antigeną (HBcAb) nustatymo tyrimus. Kartu galima atlikti ir kitų reikiamų žymenų nustatymo 

tyrimus, vadovaujantis vietinėmis rekomendacijomis. Pacientus, kuriems nustatomi teigiami 

hepatito B serologiniai žymenys (arba HBsAg, arba HBcAb), prieš pradedant gydymą turėtų 

konsultuoti kepenų ligų specialistas, o šių pacientų būklę reikia stebėti bei juos atitinkamai gydyti 

laikantis šalyje nustatytų gydymo standartų, siekiant apsaugoti nuo hepatito B reaktyvacijos. 

 

Pacientų, kuriems stipriai sutrikusi imuninės sistemos veikla, gydymas 

 

Pacientams, kuriems stipriai sutrikusi imuninės sistemos veikla, negalima skirti gydymo, kol ši jų 

būklė visiškai neatsistatys (žr. 4.3 skyrių). 

 

Kartu su ofatumumabu nerekomenduojama skirti kitų imunosupresantų, išskyrus ligos paūmėjimų 

gydymui skiriamus kortikosteroidus. 

 

Vakcinacija 

 

Pacientus reikia paskiepyti visomis vakcinomis pagal skiepijimo rekomendacijas, ir jei įmanoma, 

gyvąsias ar gyvąsias susilpnintas vakcinas skiriant likus bent 4 savaitėms iki ofatumumabo vartojimo 

pradžios, o inaktyvintąsias vakcinas skiriant likus bent 2 savaitėms iki ofatumumabo vartojimo 

pradžios. 

 

Ofatumumabas gali slopinti inaktyvintųjų vakcinų veiksmingumą. 

 

Skiepijimo gyvosiomis ar gyvosiomis susilpnintomis vakcinomis po gydymo ofatumumabu pradžios 

saugumas neištirtas. Skiepyti gyvosiomis ar gyvosiomis susilpnintomis vakcinomis gydymo metu ir po 

vaistinio preparato vartojimo nutraukimo, kol neatsistatė B ląstelių kiekis, nerekomenduojama (žr. 

4.5 skyrių). Remiantis III fazės tyrimų duomenimis, B ląstelių kiekio atsistatymo iki apatinės normos 

ribos (ANR, apibrėžiamos kaip 40 ląstelių/µl) arba pradinės reikšmės laiko mediana yra 24,6 savaitės 

nuo gydymo nutraukimo (žr. 5.1 skyrių). 
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Kūdikių, kurių motinos nėštumo metu vartojo ofatumumabo, vakcinacija 

Kūdikių, kurių motinos nėštumo metu vartojo ofatumumabo, negalima skiepyti gyvosiomis ar 

gyvosiomis susilpnintomis vakcinomis, kol nebus patvirtinta, jog atsistatė B ląstelių kiekis. B ląstelių 

kiekio sumažėjimas šiems kūdikiams gali didinti su skiepijimu gyvosiomis ar gyvosiomis 

susilpnintomis vakcinomis susijusią riziką. 

 

Prireikus galima skirti inaktyvintųjų vakcinų iki sumažėjusio B ląstelių kiekio atsistatymo, tačiau 

reikėtų įvertinti imuninį atsaką į vakcinaciją, įskaitant ir kvalifikuoto specialisto konsultacijos poreikį, 

siekiant įsitikinti, jog pasireiškė apsauginis imuninis atsakas (žr. 4.6 skyrių). 

 

Natrio kiekis 

 

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

 

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 

 

Sąveikos tyrimų neatlikta, kadangi nesitikima, jog galėtų pasireikšti citochromo P450 fermentų, kitų 

metabolizuojančiųjų fermentų ar nešiklių nulemta sąveika. 

 

Vakcinacija 

 

Gydymo ofatumumabu metu skiriamų gyvųjų, gyvųjų susilpnintų ar inaktyvintųjų vakcinų saugumas 

bei jų gebėjimas sukelti pirminį ar anamnestinį (antrinį) atsaką į skiepijimą neištirti. Kai yra sumažėjęs 

B ląstelių kiekis, atsakas į vakcinaciją gali būti sutrikęs. Prieš pradedant skirti gydymą ofatumumabu 

pacientus rekomenduojama paskiepyti visomis vakcinomis (žr. 4.4 skyrių). 

 

Kiti imunosupresantai ar imuninės sistemos veiklą moduliuojantys vaistiniai preparatai 

 

Kartu su ofatumumabu skiriant imunosupresantų reikia įvertinti galimą papildomo poveikio imuninei 

sistemai pasireiškimo riziką. 

 

Ofatumumabo pradedant skirti po kito imunosupresanto, kuriam būdingas ilgalaikis poveikis imuninei 

sistemai, vartojimo arba po ofatumumabo vartojimo pradedant skirti kito imunosupresanto, kuriam 

būdingas ilgalaikis poveikis imuninei sistemai, reikia atsižvelgti į šių vaistinių preparatų poveikio 

trukmę ir veikimo mechanizmą, kadangi gali pasireikšti papildomas imunosupresinis poveikis (žr. 

5.1 skyrių). 

 

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis 

 

Vaisingo amžiaus moterys 

 

Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingas kontracepcijos priemones (tokius metodus, 

kuriuos naudojant nėštumo tikimybė yra mažesnė kaip 1 %) Kesimpta vartojimo metu ir dar 

6 mėnesius po paskutiniosios Kesimpta dozės vartojimo. 

 

Nėštumas 

 

Duomenų apie ofatumumabo vartojimą nėštumo metu nepakanka. Remiantis su gyvūnais atliktų 

tyrimų duomenimis, ofatumumabas gali prasiskverbti pro placentą ir sumažinti vaisiaus B ląstelių 

kiekį (žr. 5.3 skyrių). Nėščioms beždžionėms organogenezės laikotarpiu į veną leidžiant 

ofatumumabo, teratogeninio poveikio nenustatyta. 

 

Kūdikiams, kurių motinos nėštumo metu vartojo kitų anti-CD20 antikūnų, nustatytas laikinas 

periferinio kraujo B ląstelių kiekio sumažėjimas ir limfocitopenija. Kūdikiams, kurių motinos nėštumo 

metu vartojo ofatumumabo, galima sumažėjusio B ląstelių kiekio trukmė ir sumažėjusio B ląstelių 

kiekio įtaka vakcinų saugumui bei veiksmingumui nežinomos (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius). 
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Gydymo ofatumumabu reikėtų vengti skirti nėštumo metu, nebent galima nauda motinai viršija galimą 

riziką vaisiui. 

 

Siekiant padėti nustatyti ofatumumabo poveikį nėščioms moterims, sveikatos priežiūros specialistai 

skatinami pranešti visus nėštumų atvejus ir komplikacijas, kurios pasireiškė gydymo laikotarpiu ar per 

6 mėnesius nuo paskutiniosios ofatumumabo dozės vartojimo, vietiniam registruotojo atstovui, kad 

būtų galima stebėti šių pacienčių būklę pagal Intensyvaus nėštumų baigčių stebėjimo (angl. 

PRegnancy outcomes Intensive Monitoring; PRIM) programą. Be to, duomenis apie visus nėštumų 

atvejus reikia pranešti naudojantis V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. 

 

Žindymas 

 

Ofatumumabo vartojimas moterims žindymo laikotarpiu neištirtas. Nežinoma, ar ofatumumabas 

išsiskiria į motinos pieną. Moterims IgG antikūnų išsiskiria į pieną kelias pirmąsias dienas po 

gimdymo, o vėliau jų koncentracija tampa labai maža. Todėl šiuo trumpu laikotarpiu negalima atmesti 

rizikos žindomam kūdikiui. Vėliau ofatumumabo gali būti vartojama žindymo laikotarpiu, jei tai 

kliniškai reikalinga. Tačiau jeigu kelis paskutiniuosius nėštumo mėnesius pacientė ofatumumabo 

nevartojo, žindyti galima pradėti iškart po gimdymo. 

 

Vaisingumas 

 

Duomenų apie ofatumumabo poveikį žmonių vaisingumui neturima. 

 

Ikiklinikinių tyrimų duomenys galimo kenksmingo poveikio žmonėms nerodo, remiantis tyrimuose su 

beždžionėmis metu įvertintu poveikiu patinų ir patelių vislumo rodmenims. 

 

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 

 

Kesimpta gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. 

 

4.8 Nepageidaujamas poveikis 

 

Saugumo duomenų santrauka 

 

Svarbiausios ir dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos yra viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijos (39,4 %), sisteminės su injekcija susijusios reakcijos (20,6 %), injekcijos vietos reakcijos 

(10,9 %) ir šlapimo takų infekcijos (11,9 %) (išsamesnė informacija pateikiama 4.4 skyriuje ir toliau 

esančiame poskyryje „Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas“). 

 

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje 

 

1 lentelėje išvardytos su ofatumumabo vartojimu susijusios nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios 

pagrindžiamųjų klinikinių tyrimų metu RIS sergantiesiems pacientams, pagal MedDRA klasifikacijos 

organų sistemų klases. Kiekvienoje organų sistemų klasėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos 

pagal jų pasireiškimo dažnį, pirmiausia nurodant dažniausiai pasireiškusias reakcijas. Kiekvienoje 

dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka. Be to, kiekvienos 

nepageidaujamos reakcijos pasireiškimo dažnis nurodytas naudojant tokius apibūdinimus: labai dažnas 

(≥ 1/10); dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažnas (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100); retas (nuo ≥ 1/10 000 

iki < 1/1 000); labai retas (< 1/10 000). 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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1 lentelė. Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje 

 

Infekcijos ir infestacijos 

Labai dažnas Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos1 

Šlapimo takų infekcijos2 

Dažnas Burnos gleivinės pūslelinė 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai 

Labai dažnas Injekcijos vietos reakcijos (vietinės) 

Sužalojimai, apsinuodijimai ir procedūrų komplikacijos 

Labai dažnas Su injekcija susijusios reakcijos (sisteminės) 

Tyrimai 

Dažnas Sumažėjęs imunoglobulino M kiekis kraujyje 
1 Nustatant nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą (NRV) dažnį buvo apsvarstyta sugrupuoti 

pirmaeilius terminus (PT), kurie apima šiuos atvejus: nazofaringitą, viršutinių kvėpavimo takų infekciją, 

gripą, sinusitą, faringitą, rinitą, virusinę viršutinių kvėpavimo takų infekciją, tonzilitą, ūminį sinusitą, 

faringotonzilitą, laringitą, streptokokinį faringitą, virusinį rinitą, bakterinį sinusitą, bakterinį tonzilitą, 

virusinį faringitą, virusinį tonzilitą, lėtinį sinusitą, nosies ertmės pūslelinę, tracheitą. 
2 Nustatant NRV dažnį buvo apsvarstyta sugrupuoti pirmaeilius terminus (PT), kurie apima šiuos atvejus: 

šlapimo takų infekciją, cistitą, Escherichia sukeltą šlapimo takų infekciją, besimptomę bakteriuriją, 

bakteriuriją. 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas 

 

Infekcijos 

III fazės RIS sergančiųjų klinikinių tyrimų duomenimis, bendras infekcijų ir sunkių infekcijų dažnis 

pacientams, gydytiems ofatumumabu, buvo panašus į pacientų, kurie buvo gydomi teriflunomidu 

(atitinkamai 51,6 %, palyginti su 52,7 %, ir 2,5 %, palyginti su 1,8 %). Dėl pasireiškusių sunkių 

nepageidaujamų reiškinių du pacientai (0,2 %) visam laikui ir 11 pacientų (1,2 %) laikinai nutraukė 

tiriamojo vaistinio preparato vartojimą. 

 

Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 

Šių tyrimų metu 39,4 % ofatumumabo vartojusių pacientų pasireiškė viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų, lyginant su 37,8 % teriflunomido vartojusių pacientų. Šios infekcijos daugiausia buvo 

nesunkios ar vidutinio sunkumo ir dažniausia tai buvo nazofaringitas, viršutinių kvėpavimo takų 

infekcija bei gripas. 

 

Su injekcija susijusios reakcijos 

III fazės RIS sergančiųjų klinikinių tyrimų duomenimis, su injekcija susijusių reakcijų (sisteminių) 

nustatyta 20,6 % ofatumumabo vartojusių pacientų. 

 

Su injekcija susijusių reakcijų dažnis buvo didžiausias po pirmosios injekcijos suleidimo (14,4 %), o 

vėliau jų dažnis reikšmingai mažėjo (4,4 % – po antrosios injekcijos, < 3 % – po trečiosios injekcijos). 

Su injekcija susijusios reakcijos dažniausiai (99,8 %) buvo nesunkios ar vidutinio sunkumo. Dviem 

(0,2 %) ofatumumabo vartojusiems IS pacientams nustatyta sunkių su injekcija susijusių reakcijų, 

tačiau jos nekėlė pavojaus gyvybei. Dažniausiai pasireiškę simptomai (≥ 2 % dažniu) buvo 

karščiavimas, galvos skausmas, mialgija, šaltkrėtis ir nuovargis. 

 

Injekcijos vietos reakcijos 

III fazės RIS sergančiųjų klinikinių tyrimų duomenimis, injekcijos vietos reakcijų (vietinių) pasireiškė 

10,9 % ofatumumabo vartojusių pacientų. 

 

Vietinės reakcijos vaistinio preparato injekcijos srityje buvo labai dažnos. Visos injekcijos vietos 

reakcijos buvo nesunkios ar vidutinio intensyvumo, ir nė viena nebuvo sunkaus pobūdžio. Dažniausiai 

pasireiškę simptomai (≥ 2 % dažniu) buvo eritema, skausmas, niežėjimas ir patinimas. 
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Laboratorinių tyrimų rodmenų pokyčiai 

Imunoglobulinai 

III fazės RIS sergančiųjų klinikinių tyrimų metu buvo nustatytas imunoglobulino M (IgM) vidutinio 

kiekio sumažėjimas (30,9 % po 48 savaičių ir 38,8 % po 96 savaičių), tačiau nebuvo nustatyta ryšio su 

infekcijų, įskaitant sunkias infekcijas, pasireiškimo rizika. 

 

14,3 % ofatumumabo vartojusių pacientų IgM kiekis sumažėjo iki mažesnių nei 0,34 g/l reikšmių. 

 

Ofatumumabo vartojimas buvo susijęs su laikinu imunoglobulino G (IgG) vidutinio kiekio 

sumažėjimu 4,3 % po 48 savaičių trukmės gydymo, tačiau po 96 savaičių buvo nustatytas 2,2 % 

padidėjimas. 

 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 

 

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

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

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta 

nacionaline pranešimo sistema. 

 

4.9 Perdozavimas 

 

Klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo IS sergantys pacientai, metu buvo skirtos iki 700 mg 

ofatumumabo dozės ir nebuvo nustatyta dozės pasirinkimą ribojančio toksinio poveikio. Vaistinio 

preparato perdozavimo atveju rekomenduojama stebėti paciento būklę dėl nepageidaujamų reakcijų 

požymių ar simptomų pasireiškimo bei prireikus paskirti atitinkamą simptominį gydymą. 

 

Ofatumumabas anksčiau buvo skiriamas lėtine limfocitine leukemija (LLL) sergantiems pacientams, 

kuriems buvo suleistos iki 2 000 mg dozės į veną intraveninės infuzijos būdu. Injekcijos po oda būdu 

vartojamas ofatumumabas nebuvo tirtas ir nėra registruotas šioms indikacijoms, todėl jo negalima 

skirti onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti. 

 

 

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 

 

5.1 Farmakodinaminės savybės 

 

Farmakoterapinė grupė – selektyvūs imunosupresantai, ATC kodas – L04AA52 

 

Veikimo mechanizmas 

 

Ofatumumabas yra žmogaus anti-CD20 monokloninis imunoglobulino G1 (IgG1) klasės antikūnas, 

kurio teorinė vidutinė molekulinė masė yra 145 kDa. CD20 molekulė yra transmembraninis 

fosforilintas baltymas, ekspresuojamas ant B limfocitų paviršiaus nuo pre-B ląstelių iki subrendusių 

B limfocitų. CD20 molekulė taip pat ekspresuojama ant nedidelės dalies aktyvintųjų T ląstelių 

paviršiaus. Injekcijos po oda būdu vartojamas ofatumumabas ir vėlesnis jo išsiskyrimas/absorbcija iš 

audinių leidžia palaipsniui sąveikauti su B ląstelėmis. 

 

Ofatumumabui prisijungus prie CD20 sukeliama CD20+ B ląstelių lizė, pirmiausia per nuo 

komplemento priklausomo citotoksinio poveikio (angl. complement-dependent cytotoxicity – CDC) ir, 

mažesniu mastu, per nuo antikūno priklausomo ląstelių medijuojamo citotoksinio poveikio (angl. 

antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity – ADCC) mechanizmus. Be to nustatyta, kad 

ofatumumabas sukelia ir didelį, ir nedidelį CD20 kiekį ekspresuojančių ląstelių lizę. Skiriant 

ofatumumabo taip pat sumažėja ir CD20-ekspresuojančių T ląstelių kiekis. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Farmakodinaminis poveikis 

 

B ląstelių kiekio sumažėjimas 

Klinikinių tyrimų, atliktų su RIS sergančiais pacientais, duomenimis, skiriant 20 mg ofatumumabo 

dozę kas 4 savaites po pradinės dozavimo schemos – po 20 mg 1-ąją, 7-ąją ir 14-ąją dienomis – jau po 

dviejų savaičių nuo gydymo pradžios nustatytas greitas ir ilgalaikis B ląstelių kiekio sumažėjimas 

žemiau ANR (apibrėžiamos kaip 40 ląstelių/µl). Prieš pradedant palaikomojo gydymo laikotarpį 4-ąją 

savaitę nustatytas < 10 ląstelių/µl bendrasis B ląstelių kiekis buvo pasiektas 94 % pacientų, o 12-ąją 

savaitę toks kiekis pasiektas 98 % pacientų, ir toks išliko visą 120 savaičių laikotarpį (t. y. tiriamojo 

vaistinio preparato vartojimo laikotarpiu). 

 

B ląstelių kiekio atsistatymas 

III fazės RIS sergančiųjų klinikinių tyrimų duomenimis, B ląstelių kiekio atsistatymo iki ANR arba iki 

pradinių reikšmių laiko mediana buvo 24,6 savaitės po gydymo nutraukimo. B ląstelių 

farmakokinetikos ir B ląstelių kiekio atsistatymo modeliavimas patvirtino šiuos duomenis, o 

numatoma B ląstelių kiekio atsistatymo iki ANR laiko mediana yra 23 savaitės po gydymo 

nutraukimo. 

 

Imunogeniškumas 

III fazės klinikinių tyrimų, atliktų su RIS sergančiais pacientais, duomenimis, bendrasis gydymo metu 

atsiradusių antikūnų prieš vaistinį preparatą (angl. anti-drug antibodies, ADA) susidarymo dažnis buvo 

0,2 % (2 iš 914) ofatumumabo vartojusių pacientų, ir nė vienam pacientui nebuvo nustatyta gydymo 

metu padaugėjusių ar neutralizuojančiųjų ADA. Atsižvelgiant į mažą su ofatumumabu susijusį ADA 

susidarymo dažnį, negalima įvertinti teigiamų ADA titrų įtakos vaistinio preparato farmakokinetikai 

(FK), saugumo savybėms ar B ląstelių kinetikai. 

 

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas 

 

Ofatumumabo veiksmingumas ir saugumas buvo įvertinti atlikus du atsitiktinių imčių, dvigubai 

koduotus, veikliuoju preparatu kontroliuojamus, III fazės pagrindžiamuosius klinikinius tyrimus su 

identišku tyrimų planu (1-ąjį tyrimą [ASCLEPIOS I] ir 2-ąjį tyrimą [ASCLEPIOS II]). Šiuose 

tyrimuose dalyvavo recidyvuojančiomis IS (RIS) formomis sergantys 18-55 metų pacientai, kurių 

negalia atrankos laikotarpiu pagal Išplėstinę negalios vertinimo skalę (angl. Expanded Disability 

Status Scale – EDSS) buvo įvertinta nuo 0 iki 5,5 balo ir kuriems pasireiškė bent vienas 

dokumentuotas ligos recidyvas per paskutiniuosius metus ar du recidyvai per paskutiniuosius dvejus 

metus arba nustatyta gadolinį (Gd) kaupianti MRT pažaida per paskutiniuosius metus. Į tyrimus buvo 

įtraukti tiek pacientai, kuriems pirmą kartą nustatyta ligos diagnozė, tiek ir pacientai, kuriems buvo 

keičiamas esamas gydymas. 

 

Šių dviejų tyrimų metu atitinkamai 927 ir 955 RIS sergantys pacientai atsitiktine tvarka santykiu 1:1 

buvo suskirstyti į grupes ir jiems buvo paskirtos 20 mg ofatumumabo dozės injekcijos po oda būdu kas 

4 savaites, pradedant nuo 4-osios savaitės po pradinės dozavimo schemos, kai buvo skirtos trys 20 mg 

dozės kas savaitę per pirmąsias 14 dienų (1-ąją, 7-ąją ir 14-ąją dienomis), arba 14 mg teriflunomido 

kapsulės per burną kartą per parą. Siekiant užtikrinti kodavimą (dvigubai maskuoto tyrimo planą), 

pacientams taip pat buvo skiriamas placebas, atitinkantis kitą tiriamąją šaką. 

 

Kiekvieno paciento gydymo trukmė buvo skirtinga, priklausomai nuo to, kada buvo pasiekti tyrimo 

pabaigos kriterijai. Abiejų tyrimų duomenimis, gydymo trukmės mediana buvo 85 savaitės, o 33,0 % 

ofatumumabo vartojusių pacientų bei 23,2 % teriflunomido grupės pacientų buvo gydomi ilgiau kaip 

96 savaites. 
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Abiejuose tyrimuose demografiniai pacientų duomenys bei pradinės populiacijos ypatybės buvo 

panašūs abejose tiriamosiose grupėse (žr. 2 lentelę). Vidutinis pacientų amžius buvo 38 metai, vidutinė 

ligos trukmė buvo 8,2 metų nuo pirmojo ligos simptomo pasireiškimo, o vidutinis EDSS skalės 

įvertinimo balas buvo 2,9; 40 % pacientų anksčiau nebuvo skirtas joks ligą modifikuojantis gydymas 

(LMG), o 40 % pacientų pradiniame MRT tyrime buvo nustatyta gadolinį (Gd) kaupiančių pažaidų T1 

režimu. 

 

Abiejų tyrimų pagrindinė veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo patvirtintų recidyvų dažnis per 

metus (angl. annualised rate of confirmed relapses – ARR), remiantis EDSS įvertinimu. Svarbiausios 

antrinės veiksmingumo vertinamosios baigtys buvo laikas iki negalios pablogėjimo EDSS skalėje 

(patvirtinto po 3 mėnesių ir po 6 mėnesių), apibrėžto kaip EDSS skalės įvertinimo balo padidėjimas 

≥ 1,5, ≥ 1 arba ≥ 0,5 balo pacientams, kuriems pradinis EDSS įvertinimas buvo atitinkamai 0, 1-5 arba 

≥ 5,5 balo. Kitos svarbiausios antrinės vertinamosios baigtys buvo šios: Gd kaupiančių pažaidų 

skaičius MRT, nustatytas T1 režimu, ir naujų ar padidėjusių pažaidų, nustatytų T2 režimu, skaičius per 

metus. Su negalios progresavimu susijusios svarbiausios antrinės vertinamosios baigtys buvo 

įvertintos atlikus apibendrintų ASCLEPIOS 1-ojo tyrimo ir 2-ojo tyrimo duomenų metaanalizę, kaip 

tai buvo apibrėžta tyrimų protokoluose. 

 

2 lentelė. Demografiniai pacientų duomenys ir pradinės populiacijos ypatybės 

 
Rodmenys 1-asis tyrimas 

(ASCLEPIOS I) 

2-asis tyrimas 

(ASCLEPIOS II)  
Ofatumumabas 

(N = 465) 

Teriflunomidas 

(N = 462) 

Ofatumumabas 

(N = 481) 

Teriflunomidas 

(N = 474) 

Amžius (vidurkis ± standartinis 

nuokrypis; metais) 

39 ± 9 38 ± 9 38 ± 9 38 ± 9 

Lytis (moterys; %) 68,4 68,6 66,3 67,3 

IS trukmė nuo diagnozės nustatymo 

(vidurkis/mediana; metais) 

5,77 / 3,94 5,64 / 3,49 5,59 / 3,15 5,48 / 3,10 

Anksčiau skirtas LMG (%) 58,9 60,6 59,5 61,8 

Recidyvų skaičius per 

paskutiniuosius 12 mėnesių 

1,2 1,3 1,3 1,3 

EDSS balas (vidurkis/mediana) 2,97 / 3,00 2,94 / 3,00 2,90 / 3,00 2,86 / 2,50 

Vidutinis bendrasis T2 pažaidų 

tūris (cm3) 

13,2 13,1 14,3 12,0 

Pacientų dalis su Gd+ T1 

pažaidomis (%) 

37,4 36,6 43,9 38,6 

Gd+ T1 pažaidų skaičius (vidurkis) 1,7 1,2 1,6 1,5 
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Abiejų tyrimų veiksmingumo rezultatai apibendrinti 3 lentelėje ir 1 pav. 

Abiejų III fazės tyrimų duomenimis, skiriant ofatumumabo ir lyginant su teriflunomido poveikiu 

reikšmingai sumažėjo recidyvų dažnis per metus, atitinkamai 50,5 % ir 58,4 %. 

Atlikus iš anksto apibrėžtą apibendrintų duomenų metaanalizę nustatyta, kad skiriant ofatumumabo ir 

lyginant su teriflunomido poveikiu reikšmingai 34,3 % sumažėjo 3 mėnesių trukmės patvirtinto 

negalios progresavimo (PNP) rizika, o 6 mėnesių trukmės PNP rizika sumažėjo 32,4 % (žr. 1 pav.). 

Skiriant ofatumumabo ir lyginant su teriflunomido poveikiu reikšmingai 95,9 % sumažėjo 

Gd kaupiančių T1 pažaidų skaičius bei 83,5 % sumažėjo naujų ar padidėjusių T2 pažaidų skaičius 

(reikšmės nurodo vidutinį sumažėjimą, nustatytą apibendrinus abiejų tyrimų duomenis). 

Abiejų III fazės klinikinių tyrimų duomenimis vertinant žvalgomuosius pacientų pogrupius, buvo 

nustatytas panašus ofatumumabo poveikis, lyginant su teriflunomido poveikiu, visiems svarbiausiems 

veiksmingumo rezultatams, vertinant pagal lytį, amžių, kūno svorį, ankstesnį nesteroidinį IS gydymą, 

pradinę negalią bei ligos aktyvumą. 

3 lentelė. III fazės RIS sergančiųjų klinikinių tyrimų svarbiausiųjų rezultatų apžvalga 

Vertinamosios baigtys 1-asis tyrimas

(ASCLEPIOS I) 

2-asis tyrimas

(ASCLEPIOS II) 

Ofatumumabas 

20 mg 

(n = 465) 

Teriflunomidas 

14 mg 

(n = 462) 

Ofatumumabas 

20 mg 

(n = 481) 

Teriflunomidas 

14 mg 

(n = 474) 

Vertinamosios baigtys atskiruose tyrimuose 

Recidyvų skaičius per metus (angl. 

ARR) (pagrindinė vertinamoji 

baigtis)1 

0,11 0,22 0,10 0,25 

Dažnio sumažėjimas 50,5 % (p < 0,001) 58,4 % (p < 0,001) 

Vidutinis T1 Gd kaupiančių pažaidų 

skaičius MRT tyrime 
0,0115 0,4555 0,0317 0,5172 

Santykinis sumažėjimas 97,5 % (p < 0,001) 93,9 % (p < 0,001) 

Naujų ar padidėjusių T2 pažaidų 

skaičius per metus 
0,72 4,00 0,64 4,16 

Santykinis sumažėjimas 81,9 % (p < 0,001) 84,6 % (p < 0,001) 

Vertinamosios baigtys pagal iš anksto numatytą metaanalizę 

Pacientų dalis su 3 mėnesių trukmės 

patvirtintu negalios progresavimu2 

Rizikos sumažėjimas 

10,9 % ofatumumabo grupėje, lyginant su 15,0 % teriflunomido 

grupėje 

34,3 % (p = 0,003) 

Pacientų dalis su 6 mėnesių trukmės 

patvirtintu negalios progresavimu2 

Rizikos sumažėjimas 

8,1 % ofatumumabo grupėje, lyginant su 12,0 % teriflunomido 

grupėje 

32,4 % (p = 0,012) 
1 Patvirtintas recidyvas (kuris pasireiškia kliniškai reikšmingais pokyčiais EDSS skalėje). 
2 Įvertinimas pagal Kaplan-Meier 24-ąjį mėnesį. 3 mėnesių trukmės ir 6 mėnesių trukmės PNP buvo 

įvertintas remiantis perspektyviai suplanuota apibendrintų šių dviejų III fazės tyrimų duomenų analize ir 

PNP apibrėžiamas kaip kliniškai reikšmingas EDSS įvertinimo balo padidėjimas, išliekantis atitinkamai 

mažiausiai 3 mėnesius arba 6 mėnesius. Kliniškai reikšmingas EDSS įvertinimo balo padidėjimas 

apibrėžiamas kaip padidėjimas bent 1,5 balo (jei pradinis EDSS įvertinimas buvo 0), padidėjimas bent 

1,0 balo (jei pradinis EDSS įvertinimas buvo 1,0-5,0) ir padidėjimas bent 0,5 balo (jei pradinis EDSS 

įvertinimas buvo 5,5 ar didesnis). 
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1 pav. Laikas iki pirmojo 3 mėnesių trukmės PNP pagal tiriamąsias grupes (apibendrinti 

ASCLEPIOS 1-ojo tyrimo ir 2-ojo tyrimo duomenys, visas analizės rinkinys) 

 

 
 

1 Virš kreivių pateikti skaičiai rodo atvejų pasireiškimo po 24 mėnesių rizikos Kaplan-Meier įverčius (pažymėta vertikalia 
punktyrine linija). 

 

III fazės klinikinių tyrimų duomenimis, pacientų dalis, kuriems pasireiškė nepageidaujamų reiškinių 

(NR) (83,6 %, lyginant su 84,2 %) ir kuriems pasireiškė tiriamojo vaistinio preparato vartojimo 

nutraukimą lėmusių NR (5,7 %, lyginant su 5,2 %), ofatumumabo ir teriflunomido vartojusiųjų 

grupėse buvo panaši. 

 

Vaikų populiacija 

 

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Kesimpta tyrimų duomenis išsėtinės sklerozės 

gydymui su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių (vartojimo vaikams informacija pateikiama 

4.2 skyriuje). 

 

5.2 Farmakokinetinės savybės 

 

Absorbcija 

 

Leidžiamas po oda ofatumumabas turi pailginto atpalaidavimo/absorbcijos profilį (Tmax 4,3 dienos) ir 

jis daugiausia absorbuojamas per limfinę sistemą. 

 

Leidžiant 20 mg vaistinio preparato dozės kas mėnesį ir nusistovėjus pusiausvyrinei apykaitai, 

vidutinis AUCtau rodmuo buvo 483 µg h/ml, o vidutinis Cmax rodmuo buvo 1,43 µg/ml. 

 

Pasiskirstymas 

 

Leidžiant kartotines 20 mg ofatumumabo dozes po oda ir nusistovėjus pusiausvyrinei apykaitai, 

apskaičiuotasis pasiskirstymo tūris yra 5,42 litro. 
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Biotransformacija 

 

Ofatumumabas yra baltymas, kurio tikėtinas metabolizmo mechanizmas yra jo skaidymas iki mažų 

peptidų ir amino rūgščių, dalyvaujant universaliems proteoliziniams fermentams. 

 

Eliminacija 

 

Ofatumumabas šalinamas dviem būdais: nuo veikimo taikinio priklausomas būdas yra susijęs su jo 

prisijungimu prie B ląstelių, o nuo veikimo taikinio nepriklausomas būdas yra susijęs su nespecifine 

endocitoze vėliau vykstant katabolizmui ląstelių viduje (pastaruoju būdu eliminuojamos ir kitos IgG 

molekulės). Gydymo pradžioje didesnis esamų B ląstelių kiekis lemia reikšmingesnę nuo veikimo 

taikinio priklausomo mechanizmo įtaką ofatumumabo klirensui. Skiriant ofatumumabo, B ląstelių 

kiekis labai sumažėja ir todėl sumažėja bendrasis vaistinio preparato klirensas. 

 

Leidžiant kartotines 20 mg ofatumumabo dozes po oda ir nusistovėjus pusiausvyrinei apykaitai, 

apskaičiuotasis pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 16 dienų. 

 

Tiesinis / netiesinis pobūdis 

 

Ofatumumabo farmakokinetika yra netiesinio pobūdžio, atsižvelgiant į ilgainiui mažėjantį jo klirensą. 

 

Ypatingos populiacijos 

 

Vyresni kaip 55 metų suaugusieji 

Specifinių ofatumumabo farmakokinetikos tyrimų vyresniems kaip 55 metų pacientams neatlikta, nes 

klinikinė patirtis yra ribota (žr. 4.2 skyrių). 

 

Vaikų populiacija 

Ofatumumabo farmakokinetikos tyrimų jaunesniems kaip 18 metų vaikams neatlikta. 

 

Lytis 

Tyrimų populiacijos analizės duomenys rodo, jog lytis turi nedidelę (12 %) įtaką ofatumumabo 

centriniam pasiskirstymo tūriui, o moteriškosios lyties pacientėms nustatytos didesnės Cmax ir AUC 

reikšmės (šioje analizėje 48 % pacientų buvo vyriškosios lyties, o 52 % – moteriškosios lyties); toks 

skirtumas nelaikomas kliniškai reikšmingu, todėl dozės koreguoti nerekomenduojama. 

 

Kūno svoris 

Remiantis tyrimų populiacijos analizės rezultatais, kūno svoris buvo nustatytas kaip kovariatas 

ekspozicijos (Cmax ir AUC) į ofatumumabą pacientams, sergantiems RIS. Tačiau kūno svoris neturėjo 

įtakos klinikinių tyrimų metu vertintam saugumui ir veiksmingumui, todėl vaistinio preparato dozės 

koreguoti nereikia. 

 

Inkstų veiklos sutrikimas 

Specifinių ofatumumabo tyrimų pacientams, kuriems sutrikusi inkstų veikla, neatlikta. 

 

Į klinikinius tyrimus buvo įtraukti pacientai, kuriems buvo nesunkus inkstų veiklos sutrikimas. 

Vaistinio preparato vartojimo patirties pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų 

veiklos sutrikimas, neturima. Kadangi ofatumumabas nėra šalinamas su šlapimu, todėl nesitikima, kad 

pacientams, kuriems sutrikusi inkstų veikla, reikėtų koreguoti vaistinio preparato dozę. 

 

Kepenų veiklos sutrikimas 

Ofatumumabo tyrimų pacientams, kuriems sutrikusi kepenų veikla, neatlikta. 

 

Kadangi monokloninių antikūnų, tokių kaip ofatumumabas, metabolizmas kepenyse yra 

nereikšmingas, todėl nesitikima, kad kepenų veiklos sutrikimas galėtų įtakoti vaistinio preparato 

farmakokinetiką. Taigi nesitikima, kad pacientams, kuriems sutrikusi kepenų veikla, reikėtų koreguoti 

dozę. 
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5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys 

 

Įprastų kartotinių dozių toksiškumo, įskaitant farmakologinio saugumo vertinamąsias baigtis, 

ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. 

 

Nėra atliktų nei kancerogeninio, nei mutageninio ofatumumabo poveikio tyrimų. Kadangi 

ofatumumabas yra antikūnas, nesitikima, kad jis galėtų tiesiogiai sąveikauti su DNR. 

 

Su beždžionėmis atlikti poveikio embriono ir vaisiaus vystymuisi bei išplėstiniai prenatalinio ir 

postnatalinio vystymosi tyrimai rodo, kad gestacijos laikotarpiu ofatumumabo leidžiant į veną nebuvo 

nustatyta toksinio poveikio patelėms, teratogeninio poveikio bei jokio nepageidaujamo poveikio 

embriono ir vaisiaus vystymuisi ar prenataliniam ir postnataliniam vystymuisi. 

 

Šių tyrimų duomenimis, ofatumumabo buvo aptikta vaisiaus ir atsivestų jauniklių kraujyje, o tai 

patvirtinta, jog ofatumumabas prasiskverbia pro placentą ir veikia vaisių, o taip pat šis poveikis tęsiasi 

postnataliniu laikotarpiu (dėl ilgo monokloninių antikūnų pusinės eliminacijos laikotarpio). Skiriant 

dideles dozes, ekspozicija ofatumumabu gestacijos laikotarpiu lėmė tikėtiną CD20+ B ląstelių kiekio 

sumažėjimą patelėms ir jų vaisiams bei atsivestiems jaunikliams. Taip pat buvo nustatytas sumažėjęs 

blužnies svoris (be atitinkamų histologinių pokyčių) vaisiams ir sumažėjęs humoralinis imuninis 

atsakas moliuskų hemocianinui (angl. keyhole limpet haemocyanin – KLH) atsivestiems jaunikliams. 

6 mėnesių trukmės postnataliniu laikotarpiu visi šie pokyčiai buvo grįžtami. Atsivestiems jaunikliams 

buvo nustatytos ankstyvosios postnatalinės žūtys, kai buvo skiriamos 160 kartų didesnės dozės nei 

terapinė dozė (pagal AUC rodmenį), o tai, tikėtina, buvo susiję su dėl imunomoduliuojančiojo 

poveikio pasireiškusiomis galimomis infekcijomis. Išplėstinių prenatalinio ir postnatalinio vystymosi 

tyrimų duomenimis nustatyta vaistinio preparato koncentracija, kai nepasireiškia nepageidaujamo 

poveikio (angl. no observed adverse effect level – NOAEL), susijusi su farmakologiniu ofatumumabo 

poveikiu atsivestiems jaunikliams, rodo bent 22 kartus didesnes pagal AUC apskaičiuotas saugumo 

ribas, kai tuo tarpu ekspozicijos patelėms NOAEL rodmuo yra panašus į ekspoziciją žmonėms skiriant 

terapines 20 mg dozes kas mėnesį. 

 

Specifinio poveikio vislumui tyrimo, atlikto su beždžionėmis, duomenimis – patinų ir patelių vislumo 

vertinamosios baigtys nepakito. 

 

 

6. FARMACINĖ INFORMACIJA 

 

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 

 

L-argininas 

Natrio acetatas trihidratas 

Natrio chloridas 

Polisorbatas 80 

Dinatrio edetatas dihidratas 

Vandenilio chlorido rūgštis (pH koreguoti) 

Injekcinis vanduo 

 

6.2 Nesuderinamumas 

 

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

 

6.3 Tinkamumo laikas 

 

3 metai 
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6.4 Specialios laikymo sąlygos 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

 

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

Jei būtina, Kesimpta gali būti laikomas ne šaldytuve ne ilgiau kaip 7 paras kambario temperatūroje (ne 

aukštesnėje kaip 30 °C). Jei per šį laikotarpį vaistinis preparatas nesuvartojamas, Kesimpta galima vėl 

įdėti į šaldytuvą ne ilgiau kaip 7 paroms. 

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

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 

 

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

Jei būtina, Kesimpta gali būti laikomas ne šaldytuve ne ilgiau kaip 7 paras kambario temperatūroje (ne 

aukštesnėje kaip 30 °C). Jei per šį laikotarpį vaistinis preparatas nesuvartojamas, Kesimpta galima vėl 

įdėti į šaldytuvą ne ilgiau kaip 7 paroms. 

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

 

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

 

Kesimpta tiekiamas vienkartiniame stiklo švirkšte su nerūdijančio plieno adata, stūmoklio kamščiu ir 

tvirta adatos apsauga. Švirkštas montuojamas su stūmoklio strypu ir apsauginiu adatos prietaisu. 

 

Kesimpta tiekiamas vienetinėse pakuotėse, kuriose yra po 1 užpildytą švirkštą, ir sudėtinėse 

pakuotėse, kuriose yra 3 (3 pakuotės po 1) užpildyti švirkštai. 

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 

 

Kesimpta tiekiamas vienkartiniame stiklo švirkšte su nerūdijančio plieno adata, stūmoklio kamščiu ir 

tvirta adatos apsauga. Švirkštas montuojamas į automatinį švirkštiklį. 

 

Kesimpta tiekiamas vienetinėse pakuotėse, kuriose yra po 1 užpildytą švirkštiklį, ir sudėtinėse 

pakuotėse, kuriose yra 3 (3 pakuotės po 1) užpildyti švirkštikliai. 

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

 

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti 

 

Instrukcijos užpildyto švirkšto ruošimui 

 

Užpildytą švirkštą reikia išimti iš šaldytuvo likus maždaug 15-30 minučių iki injekcijos suleidimo, kad 

tirpalas sušiltų iki kambario temperatūros. Užpildytą švirkštą iki vartojimo reikia laikyti gamintojo 

pakuotėje, o adatos dangtelį reikia nuimti tik prieš pat injekcijos suleidimą. Prieš vartojant tirpalą 

reikia apžiūrėti pro apžiūros langelį. Užpildyto švirkšto negalima vartoti, jeigu tirpalas yra drumstas ar 

jame yra aiškiai matomų dalelių. 

 

Išsamios vartojimo instrukcijos pateikiamos pakuotės lapelyje. 
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Instrukcijos užpildyto švirkštiklio ruošimui 

 

Užpildytą švirkštiklį reikia išimti iš šaldytuvo likus maždaug 15-30 minučių iki injekcijos suleidimo, 

kad tirpalas sušiltų iki kambario temperatūros. Užpildytą švirkštiklį iki vartojimo reikia laikyti 

gamintojo pakuotėje, o dangtelį reikia nuimti tik prieš pat injekcijos suleidimą. Prieš vartojant tirpalą 

reikia apžiūrėti pro apžiūros langelį. Užpildyto švirkštiklio negalima vartoti, jeigu tirpalas yra 

drumstas ar jame yra aiškiai matomų dalelių. 

 

Išsamios vartojimo instrukcijos pateikiamos pakuotės lapelyje. 

 

Atliekų tvarkymas 

 

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 

 

 

7. REGISTRUOTOJAS 

 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

 

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1532/001-004 

 

 

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 

 

2021 m. kovo 26 d. 

 

 

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 

 

 

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

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

  

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

 

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

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

ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 

 

B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI 

 

C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI 

REGISTRUOTOJUI 

 

D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR 

VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI 

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

GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 

 

Biologinės veikliosios medžiagos gamintojo pavadinimas ir adresas 

 

Lonza Biologics, Inc. 

101 International Drive 

Portsmouth, NH 03801 

Jungtinės Valstijos 

 

Gamintojų, atsakingų už serijų išleidimą, pavadinimai ir adresai 

 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstrasse 25 

90429 Nürnberg 

Vokietija 

 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Ispanija 

 

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

pavadinimas ir adresas. 

 

 

B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI 

 

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

4.2 skyrių). 

 

 

C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 

 

• Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai (PASP) 

 

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

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

skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje. 

 

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

 

 

D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO 

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 

 

• Rizikos valdymo planas (RVP) 

 

Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai 

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

 

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas: 

• pareikalavus Europos vaistų agentūrai; 

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

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

mažinimo) etapą. 
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III PRIEDAS 

 

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

DĖŽUTĖ VIENETINEI PAKUOTEI – užpildytas švirkštas 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

ofatumumabum 

 

 

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

 

Viename užpildytame švirkšte yra 20 mg ofatumumabo 0,4 ml tirpalo. 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Sudėtyje taip pat yra: L-arginino, natrio acetato trihidrato, natrio chlorido, polisorbato 80, dinatrio 

edetato dihidrato, vandenilio chlorido rūgšties, injekcinio vandens. 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Injekcinis tirpalas 

 

1 užpildytas švirkštas 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Leisti po oda 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Vienkartiniam vartojimui. 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

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

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti. 

Užpildytą švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
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10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1532/001 Pakuotė, kurioje yra 1 užpildytas švirkštas 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Kesimpta 20 mg 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 

 

PC 

SN 

NN 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

SUDĖTINĖS PAKUOTĖS KARTONO DĖŽUTĖ (SU MĖLYNUOJU LANGELIU) – užpildytas 

švirkštas 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

ofatumumabum 

 

 

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

 

Viename užpildytame švirkšte yra 20 mg ofatumumabo 0,4 ml tirpalo. 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Sudėtyje taip pat yra: L-arginino, natrio acetato trihidrato, natrio chlorido, polisorbato 80, dinatrio 

edetato dihidrato, vandenilio chlorido rūgšties, injekcinio vandens. 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Injekcinis tirpalas 

 

Sudėtinė pakuotė: 3 (3 pakuotės po 1) užpildyti švirkštai 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Leisti po oda 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Vienkartiniam vartojimui. 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

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

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 
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9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti. 

Užpildytus švirkštus laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

 

 

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1532/002 Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 3 (3 pakuotės po 1) užpildyti švirkštai 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Kesimpta 20 mg 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 

 

PC 

SN 

NN 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

TARPINĖ SUDĖTINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ (BE MĖLYNOJO LANGELIO) – užpildytas 

švirkštas 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

ofatumumabum 

 

 

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

 

Viename užpildytame švirkšte yra 20 mg ofatumumabo 0,4 ml tirpalo. 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Sudėtyje taip pat yra: L-arginino, natrio acetato trihidrato, natrio chlorido, polisorbato 80, dinatrio 

edetato dihidrato, vandenilio chlorido rūgšties, injekcinio vandens. 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Injekcinis tirpalas 

 

1 užpildytas švirkštas. Sudėtinės pakuotės dalis. Neparduodama atskirai. 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Leisti po oda 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Vienkartiniam vartojimui. 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

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

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 
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9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti. 

Užpildytą švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

 

 

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1532/002 Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 3 (3 pakuotės po 1) užpildyti švirkštai 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Kesimpta 20 mg 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ 

JUOSTELIŲ 

 

UŽPILDYTO ŠVIRKŠTO LIZDINĖS PLOKŠTELĖS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

ofatumumabum 

 

 

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS 

 

Novartis Ireland Limited 

 

 

3. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

5. KITA 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ 

 

ŠVIRKŠTO ETIKETĖ 

 

 

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

 

Kesimpta 20 mg injekcija 

ofatumumabum 

s.c. 

 

 

2. VARTOJIMO METODAS 

 

 

3. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 

 

 

6. KITA 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

DĖŽUTĖ VIENETINEI PAKUOTEI – užpildytas švirkštiklis 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 

ofatumumabum 

 

 

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

 

Viename užpildytame švirkštiklyje yra 20 mg ofatumumabo 0,4 ml tirpalo. 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Sudėtyje taip pat yra: L-arginino, natrio acetato trihidrato, natrio chlorido, polisorbato 80, dinatrio 

edetato dihidrato, vandenilio chlorido rūgšties, injekcinio vandens. 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Injekcinis tirpalas 

 

1 užpildytas Sensoready Pen švirkštiklis 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Leisti po oda 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Vienkartiniam vartojimui. 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

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

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti. 

Užpildytą švirkštiklį laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
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10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1532/003 Pakuotė, kurioje yra 1 užpildytas švirkštiklis 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Kesimpta 20 mg 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 

 

PC 

SN 

NN 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

SUDĖTINĖS PAKUOTĖS KARTONO DĖŽUTĖ (SU MĖLYNUOJU LANGELIU) – užpildytas 

švirkštiklis 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 

ofatumumabum 

 

 

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

 

Viename užpildytame švirkštiklyje yra 20 mg ofatumumabo 0,4 ml tirpalo. 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Sudėtyje taip pat yra: L-arginino, natrio acetato trihidrato, natrio chlorido, polisorbato 80, dinatrio 

edetato dihidrato, vandenilio chlorido rūgšties, injekcinio vandens. 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Injekcinis tirpalas 

 

Sudėtinė pakuotė: 3 (3 pakuotės po 1) užpildyti Sensoready Pen švirkštikliai 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Leisti po oda 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Vienkartiniam vartojimui. 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

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

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 
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9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti. 

Užpildytus švirkštiklius laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

 

 

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1532/004 Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 3 (3 pakuotės po 1) užpildyti švirkštikliai 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Kesimpta 20 mg 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 

 

PC 

SN 

NN 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

TARPINĖ SUDĖTINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ (BE MĖLYNOJO LANGELIO) – užpildytas 

švirkštiklis 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 

ofatumumabum 

 

 

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

 

Viename užpildytame švirkštiklyje yra 20 mg ofatumumabo 0,4 ml tirpalo. 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

Sudėtyje taip pat yra: L-arginino, natrio acetato trihidrato, natrio chlorido, polisorbato 80, dinatrio 

edetato dihidrato, vandenilio chlorido rūgšties, injekcinio vandens. 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

Injekcinis tirpalas 

 

1 užpildytas Sensoready Pen švirkštiklis. Sudėtinės pakuotės dalis. Neparduodama atskirai. 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Leisti po oda 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 

Vienkartiniam vartojimui. 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

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

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 
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9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti. 

Užpildytą švirkštiklį laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

 

 

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/21/1532/004 Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 3 (3 pakuotės po 1) užpildyti švirkštikliai 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Kesimpta 20 mg 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ 

 

ŠVIRKŠTIKLIO ETIKETĖ 

 

 

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

 

Kesimpta 20 mg injekcija 

ofatumumabum 

Leisti po oda 

 

 

2. VARTOJIMO METODAS 

 

 

3. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 

 

 

6. KITA 

 

Sensoready Pen 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

VIENETINĖS PAKUOTĖS IŠORINĖS DĖŽUTĖS IR TARPINĖS SUDĖTINĖS PAKUOTĖS 

DĖŽUTĖS VIDINIS DANGTELIS (užpildytas švirkštas ir užpildytas švirkštiklis) 

 

 

1. KITA 

 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos nuskenuokite kodą. 

 

QR kodo vieta + piktograma 

 

www.kesimpta.eu 
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B. PAKUOTĖS LAPELIS 
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Pakuotės lapelis: informacija pacientui 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 

ofatumumabas (ofatumumabum) 

 

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

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

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje. 

 

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

svarbi informacija. 

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

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. 

- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems 

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų). 

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

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių. 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje? 

 

1. Kas yra Kesimpta ir kam jis vartojamas 

2. Kas žinotina prieš vartojant Kesimpta 

3. Kaip vartoti Kesimpta 

4. Galimas šalutinis poveikis 

5. Kaip laikyti Kesimpta 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

 

1. Kas yra Kesimpta ir kam jis vartojamas 

 

Kas yra Kesimpta 

Kesimpta sudėtyje yra veikliosios medžiagos ofatumumabo. Ofatumumabas priklauso monokloniniais 

antikūnais vadinamai vaistų grupei. 

 

Kam Kesimpta vartojamas 

Kesimpta vartojamas recidyvuojančiomis išsėtinės sklerozės (RIS) formomis sergantiems 

suaugusiesiems gydyti. 

 

Kaip Kesimpta veikia 

Kesimpta veikia prisijungdamas prie CD20 vadinamo taikinio, kuris yra ant B ląstelių paviršiaus. 

B ląstelės yra tam tikro tipo baltosios kraujo ląstelės, kurios yra imuninės sistemos (organizmo 

apsaugos) dalimi. Sergant išsėtine skleroze, imuninė sistema ardo nervinių ląstelių apsauginį dangalą. 

Šiame procese dalyvauja B ląstelės. Kesimpta veikia B ląsteles ir sumažina jų kiekį bei tokiu būdu 

sumažina ligos paūmėjimo tikimybę, palengvina ligos simptomus ir sulėtina jos progresavimą. 

 

 

2. Kas žinotina prieš vartojant Kesimpta 

 

Kesimpta vartoti negalima 

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

6 skyriuje); 

- jeigu kas nors Jums yra sakęs, kad Jūsų imuninės sistemos veikla labai sutrikusi; 

- jeigu sergate sunkia infekcija; 

- jeigu sergate vėžiu. 
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Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Kesimpta. 

- Vartojant Kesimpta, hepatito B virusas gali vėl suaktyvėti. Gydytojas paskirs atlikti kraujo 

tyrimus, kad patikrintų, ar Jums yra rizika susirgti hepatito B infekcija. Jeigu šie tyrimai 

parodys, kad anksčiau sirgote hepatitu B arba kad esate hepatito B viruso nešiotojas, gydytojas 

paskirs Jums atitinkamo specialisto konsultaciją. 

- Prieš Jums paskirdamas gydymą Kesimpta, gydytojas gali ištirti Jūsų imuninę sistemą. 

- Jeigu sergate infekcine liga, gydytojas gali nuspręsti, kad Jums negalima skirti Kesimpta arba 

gali atidėti Jūsų gydymą Kesimpta, kol infekcija visiškai neišnyks. 

- Prieš Jums paskirdamas gydymą Kesimpta, gydytojas patikrins, ar Jus reikia paskiepyti 

kokiomis nors vakcinomis. Jeigu Jus reikia skiepyti tam tikro tipo vakcina, vadinama gyvąja ar 

gyvąja susilpninta vakcina, ją reikia paskirti likus bent 4 savaitėms iki gydymo Kesimpta 

pradžios. Kitų tipų vakcinomis reikia paskiepyti likus bent 2 savaitėms iki gydymo Kesimpta 

pradžios. 

 

Kesimpta vartojimo metu 

Pasakykite gydytojui: 

- jeigu Jums pasireiškė bendrinių su injekcija susijusių reakcijų arba vietinių injekcijos srities 

reakcijų. Tai yra dažniausias šalutinis gydymo Kesimpta sukeliamas poveikis, kuris aprašytas 

4 skyriuje. Šių reakcijų paprastai pasireiškia per pirmąsias 24 valandas suleidus Kesimpta, 

ypatingai dažnai po pirmosios injekcijos. Pirmąją injekciją reikia suleisti prižiūrint sveikatos 

priežiūros specialistui; 

- jeigu sergate infekcine liga. Gydymo metu galite lengviau susirgti infekcinėmis ligomis arba 

esamos infekcinės ligos gali pasunkėti. Taip yra dėl to, kad Kesimpta veikiamos imuninės 

ląstelės taip pat padeda kovoti su infekcijomis. Gali pasireikšti sunkių, o kartais ir pavojų 

gyvybei lemiančių infekcijų; 

- jeigu planuojate pasiskiepyti kokiomis nors vakcinomis. Gydytojas Jums pasakys, ar Jūsų 

planuojama vartoti vakcina yra gyvoji vakcina, gyvoji susilpninta vakcina ar kitokio tipo 

vakcina. Gydymo Kesimpta laikotarpiu Jūsų negalima skiepyti gyvosiomis ar gyvosiomis 

susilpnintomis vakcinomis, kadangi priešingu atveju galite susirgti infekcine liga. Kitokio tipo 

vakcinos gali būti mažiau veiksmingos, jei jos skiriamos gydymo Kesimpta metu. 

 

Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu Jums pasireikštų bet kuris iš toliau nurodytų požymių 

gydymosi Kesimpta metu, kadangi jie gali būti rimti: 

- jeigu manote, kad Jūsų išsėtinės sklerozės požymiai pasunkėjo (pvz., pasireiškė silpnumas ar 

pakito rega), arba jeigu pastebėjote kokių nors naujų ar neįprastų simptomų. Šie poveikiai gali 

rodyti retą galvos smegenų sutrikimą, kuris vadinamas progresuojančiąja daugiažidinine 

leukoencefalopatija (PDL) ir kurį sukelia virusinė infekcija. 

 

Vaikams ir paaugliams 

Šio vaisto negalima skirti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, kadangi Kesimpta 

poveikis šios amžiaus grupės pacientams dar neištirtas. 

 

Kiti vaistai ir Kesimpta 

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

arba vaistininkui. 

 

Ypatingai svarbu, kad pasakytumėte gydytojui arba vaistininkui: 

- jeigu vartojate ar neseniai vartojote vaistų, kurie veikia imuninės sistemos veiklą, arba dėl to 

nesate tikri. Taip yra dėl to, kad šie vaistai gali sukelti papildomą poveikį imuninei sistemai; 

- jeigu planuojate skiepytis kokiomis nors vakcinomis (žr. anksčiau „Įspėjimai ir atsargumo 

priemonės“). 

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis 

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

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju. 
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Nėštumas 

Turėtumėte saugotis nuo pastojimo Kesimpta vartojimo metu ir dar 6 mėnesius po gydymo pabaigos. 

 

Jeigu yra tikimybė, kad galite pastoti, turėtumėte naudoti veiksmingas apsisaugojimo nuo nėštumo 

priemones gydymosi metu ir dar 6 mėnesius po paskutiniosios Kesimpta dozės vartojimo. Klauskite 

gydytojo apie Jums tinkamas kontracepcijos priemones. 

 

Jeigu gydymosi metu ar per 6 mėnesius po paskutiniosios Kesimpta dozės vartojimo pastojote arba 

manote, kad galite būti nėščia, kaip galima greičiau apie tai pasakykite gydytojui. Gydytojas aptars su 

Jumis galimą Kesimpta keliamą riziką nėštumui. Taip yra dėl to, kad Kesimpta vartojimas gali 

sumažinti imuninių ląstelių (B ląstelių) kiekį tiek motinai, tiek ir negimusiam kūdikiui. Gydytojas turi 

pranešti apie Jūsų nėštumo atvejį Novartis bendrovei. Jūs taip pat galite pranešti apie savo nėštumą 

kreipdamasi į Novartis bendrovę (žr. 6 skyrių), be to, kad pasakėte apie tai savo gydytojui. 

 

Žindymas 

Kesimpta gali išsiskirti į motinos pieną. Prieš pradėdama žindyti kūdikį Kesimpta vartojimo metu 

pasitarkite su gydytoju apie galimą naudą ir riziką. 

 

Naujagimių skiepijimas 

Jeigu nėštumo metu vartojote Kesimpta, kreipkitės patarimo į gydytoją arba vaistininką prieš 

skiepydama savo naujagimį (žr. anksčiau „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“). 

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas 

Mažai tikėtina, kad Kesimpta vartojimas galėtų įtakoti Jūsų gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. 

 

Kesimpta sudėtyje yra natrio 

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

 

 

3. Kaip vartoti Kesimpta 

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba 

vaistininką. 

 

Kesimpta skiriamas poodinės injekcijos būdu (leidžiamas po oda). 

 

Pirmąją injekciją reikia suleisti prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui. 

 

Kesimpta užpildyti švirkštai skirti tik vienkartiniam vartojimui. 

 

Išsamios instrukcijos apie tai, kaip suleisti Kesimpta, pateikiamos šio lapelio pabaigoje esančiame 

skyriuje „Kesimpta užpildyto švirkšto vartojimo instrukcijos“. 

 

‘QR kodo vieta’ + www.kesimpta.eu 

 

Kesimpta galite susileisti bet kuriuo paros metu (ryte, po pietų ar vakare). 

 

Kokią Kesimpta dozę ir kaip dažnai vartoti 

 

Neviršykite gydytojo skirtos dozės. 

 

- Pradinė Kesimpta dozė yra po 20 mg, kuri leidžiama pirmąją gydymo dieną (0-inę savaitę) ir po 

1-osios ir 2-osios savaičių (1-oji savaitė ir 2-oji savaitė). Po šių 3 pirmųjų injekcijų, kitą savaitę 

injekcijos leisti nereikia (3-oji savaitė). 

- Pradedant nuo 4-osios savaitės ir paskui kas mėnesį rekomenduojama Kesimpta dozė yra po 

20 mg. 
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Laikas Dozė 

0-inė savaitė (pirmoji gydymo diena) 20 mg 

1-oji savaitė 20 mg 

2-oji savaitė 20 mg 

3-oji savaitė Jokios injekcijos 

4-oji savaitė 20 mg 

Vėliau kas mėnesį 20 mg 

 

Kaip ilgai vartoti Kesimpta 

Kesimpta vartojimą reikia tęsti kas mėnesį tiek laiko, kiek nurodė gydytojas. 

 

Gydytojas reguliariai patikrins Jūsų būklę ir nuspręs, ar gydymas Jus tinkamai veikia. 

 

Jeigu turite klausimų apie tai, kiek laiko reikia vartoti Kesimpta, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba 

slaugytoją. 

 

Ką daryti pavartojus per didelę Kesimpta dozę? 

Jeigu susileidote per didelę Kesimpta dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

 

Pamiršus pavartoti Kesimpta 

Tam, kad pasireikštų veiksmingas Kesimpta poveikis, svarbu laiku susileisti kiekvieną injekciją. 

 

Jeigu pamiršote susileisti Kesimpta injekciją, suleiskite ją iškart prisiminę. Nelaukite kitos suplanuotos 

dozės vartojimo. Tuomet būsimų injekcijų leidimo laikas turi būti perskaičiuotas nuo tos dienos, kai 

suleidote dozę, ir neturi būti vadovaujamasi pradiniu tvarkaraščiu (taip pat žr. anksčiau „Kokią 

Kesimpta dozę ir kaip dažnai vartoti“). 

 

Nustojus vartoti Kesimpta 

Nenutraukite Kesimpta vartojimo ir nekeiskite vaisto dozės prieš tai nepasitarę su gydytoju. 

 

Kai kurie šalutiniai reiškiniai gali būti susiję su sumažėjusiu B ląstelių kiekiu Jūsų kraujyje. Nutraukus 

gydymą Kesimpta B ląstelių kiekis Jūsų kraujyje laipsniškai atsistatys iki normalių reikšmių. Tai gali 

trukti keletą mėnesių. Šiuo laikotarpiu vis dar gali pasireikšti kai kurių šiame lapelyje aprašytų 

šalutinių reiškinių. 

 

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

 

 

4. Galimas šalutinis poveikis 

 

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

 

Kesimpta sukeliami šalutiniai reiškiniai išvardyti toliau. Jeigu kuris nors šalutinis poveikis tampa 

sunkiu, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. 

 

Laibai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių): 

- viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, kurių simptomai gali būti tokie kaip gerklės skausmas ir 

sloga; 

- su injekcija susijusios reakcijos, pavyzdžiui, karščiavimas, galvos skausmas, raumenų 

skausmas, šaltkrėtis ir nuovargis – jų paprastai pasireiškia per pirmąsias 24 valandas po 

Kesimpta injekcijos ir ypatingai dažnai po pirmosios injekcijos; 

- šlapimo takų infekcijos; 

- injekcijos vietos reakcijos, pavyzdžiui, injekcijos vietos paraudimas, skausmas, niežėjimas ir 

patinimas. 
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Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių): 

- sumažėjęs baltymo, vadinamo imunoglobulinu M, kuris padeda apsisaugoti nuo infekcijų, kiekis 

kraujyje; 

- burnos gleivinės pūslelinė. 

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba 

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta 

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

informacijos apie šio vaisto saugumą. 

 

 

5. Kaip laikyti Kesimpta 

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Ant dėžutės arba ant etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti 

negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 

 

Užpildytą (-us) švirkštą (-us) laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

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

Jei būtina, Kesimpta galima laikyti ne šaldytuve ne ilgiau kaip 7 paras kambario temperatūroje (ne 

aukštesnėje kaip 30 °C). Jei per šį laikotarpį vaistas nesuvartojamas, Kesimpta galima vėl įdėti į 

šaldytuvą ne ilgiau kaip 7 paroms. 

 

Nevartokite šio vaisto, jeigu pastebėjote, kad tirpalas yra drumstas ar jame yra aiškiai matomų dalelių. 

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus 

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. 

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

Kesimpta sudėtis 

- Veiklioji medžiaga yra ofatumumabas. Kiekviename užpildytame švirkšte yra 20 mg 

ofatumumabo. 

- Pagalbinės medžiagos yra L-argininas, natrio acetatas trihidratas, natrio chloridas, 

polisorbatas 80, dinatrio edetatas dihidratas, vandenilio chlorido rūgštis (pH koreguoti) ir 

injekcinis vanduo. 

 

Kesimpta išvaizda ir kiekis pakuotėje 

Kesimpta injekcinis tirpalas yra skaidrus ar šiek tiek opalescuojantis, bespalvis ar rusvai gelsvas. 

 

Kesimpta tiekiamas vienetinėse pakuotėse, kuriose yra po 1 užpildytą švirkštą, ir sudėtinėse 

pakuotėse, kuriose yra 3 dėžutės, kurių kiekvienoje yra po 1 užpildytą švirkštą. 

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

 

  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Registruotojas 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

Gamintojas 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstrasse 25 

90429 Nürnberg 

Vokietija 

 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Ispanija 

 

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

 

België/Belgique/Belgien 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Lietuva 

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 269 16 50 

 

България 

Novartis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 2 489 98 28 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Česká republika 

Novartis s.r.o. 

Tel: +420 225 775 111 

 

Magyarország 

Novartis Hungária Kft. 

Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 

Novartis Healthcare A/S 

Tlf: +45 39 16 84 00 

 

Malta 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 

Novartis Pharma Vertriebs GmbH 

Tel: +49 911 273 0 

 

Nederland 

Novartis Pharma B.V. 

Tel: +31 88 04 52 111 

Eesti 

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal 

Tel: +372 66 30 810 

 

Norge 

Novartis Norge AS 

Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 

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

Τηλ: +30 210 281 17 12 

 

Österreich 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +43 1 86 6570 

España 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Tel: +34 93 306 42 00 

 

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 375 4888 

France 

Novartis Pharma S.A.S. 

Tél: +33 1 55 47 66 00 

 

Portugal 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Tel: +351 21 000 8600 
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Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o. 

Tel. +385 1 6274 220 

 

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL 

Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +353 1 260 12 55 

 

Slovenija 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Novartis Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 5542 5439 

 

Italia 

Novartis Farma S.p.A. 

Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 

Novartis Finland Oy 

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

 

Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc. 

Τηλ: +357 22 690 690 

 

Sverige 

Novartis Sverige AB 

Tel: +46 8 732 32 00 

 

Latvija 

SIA Novartis Baltics 

Tel: +371 67 887 070 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +44 1276 698370 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 

 

Kiti informacijos šaltiniai 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

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

http://www.ema.europa.eu/
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Kesimpta užpildyto švirkšto vartojimo instrukcijos 

 

Prieš leidžiant Kesimpta svarbu suprasti ir laikytis šių vartojimo instrukcijų. Kreipkitės į gydytoją, 

vaistininką arba slaugytoją, jeigu prieš pirmąjį Kesimpta vartojimą Jums kiltų kokių nors klausimų. 

 

Prisiminkite: 

• Nenaudokite Kesimpta užpildyto švirkšto, jeigu išorinės dėžutės apsauginis sluoksnis arba 

lizdinės plokštelės apsauginis sluoksnis yra pažeisti. Laikykite Kesimpta užpildytą švirkštą 

sandarioje dėžutėje iki kol būsite pasiruošę vartoti vaisto. 

• Nepurtykite Kesimpta užpildyto švirkšto. 

• Užpildytas švirkštas turi adatos apsaugą, kuri baigus injekciją automatiškai uždengs adatą. 

Adatos apsauga padeda apsisaugoti nuo įsidūrimo asmenims, kurie tvarko užpildytą švirkštą po 

injekcijos. 

• Adatos dangtelį galima nuimti tik prieš pat injekcijos atlikimą. 

• Būkite atsargūs ir iki vartojimo nelieskite švirkšto apsaugos sparnelių. Juos palietus, adatos 

apsauga uždaro adatą per anksti. 

• Panaudotą Kesimpta užpildytą švirkštą reikia išmesti iškart po vartojimo. Kesimpta užpildyto 

švirkšto negalima naudoti pakartotinai. Žiūrėkite šių Vartojimo instrukcijų pabaigoje esantį 

skyrelį „Kaip turėtumėte išmesti panaudotą Kesimpta užpildytą švirkštą?“. 

 

Kaip turėtumėte laikyti Kesimpta? 

• Kesimpta užpildyto švirkšto dėžutę laikykite šaldytuve (2 C – 8 C temperatūroje). 

• Laikykite Kesimpta užpildytą švirkštą gamintojo pakuotėje iki pat vartojimo, kad vaistas būtų 

apsaugotas nuo šviesos. 

• Kesimpta užpildyto švirkšto negalima užšaldyti. 

 

Laikykite Kesimpta vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Kesimpta užpildyto švirkšto dalys (žr. A pav.): 

 

A pav. 

 
 

Ko prireiks injekcijai suleisti: 

Dėžutėje yra: 

• Naujas Kesimpta užpildytas švirkštas 

 

Dėžutėje nėra (žr. B pav.): 

• 1 alkoholiu suvilgyto tampono; 

• 1 medvilnės ar marlės gniužulėlio; 

• aštriems daiktams skirtos talpyklės. 

 

Žiūrėkite šių Vartojimo instrukcijų pabaigoje esantį 

skyrelį „Kaip turėtumėte išmesti panaudotą Kesimpta 

užpildytą švirkštą?“. 

B pav. 

 

 

Adatos dangtelis 

Švirkšto apsauginis korpusas 

Laikikliai pirštams 

Stūmoklis 

Stūmoklio 

viršūnė 

Švirkšto apsaugos sparneliai 

Apžiūros langelis, etiketė ir 

tinkamumo laikas 
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Kesimpta užpildyto švirkšto paruošimas naudoti 

 

1 veiksmas. Susiraskite švarų, gerai apšviestą ir lygų darbinį paviršių. 

 

2 veiksmas. Iš šaldytuvo išimkite dėžutę su Kesimpta užpildytu švirkštu ir palaikykite ją neatidarytą 

ant darbinio paviršiaus maždaug 15-30 minučių, kad vaistas sušiltų iki kambario temperatūros. 

 

3 veiksmas. Kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu. 

 

4 veiksmas. Laikydami už švirkšto apsauginio korpuso išimkite užpildytą švirkštą iš išorinės dėžutės ir 

iš lizdinės plokštelės. 

 

5 veiksmas. Pažiūrėkite pro užpildyto švirkšto apžiūros langelį. Viduje esantis tirpalas turi būti 

skaidrus ar šiek tiek opalinis. Tirpale galite pastebėti nedidelių oro burbuliukų, tai yra normalu. 

Nenaudokite užpildyto švirkšto, jeigu tirpale yra aiškiai matomų dalelių arba tirpalas yra drumstas. 

 

6 veiksmas. Nenaudokite užpildyto švirkšto, jeigu jis sugadintas. Grąžinkite užpildytą švirkštą ir visą 

jo pakuotę į vaistinę. 

 

7 veiksmas. Nenaudokite užpildyto švirkšto, jeigu 

pasibaigęs jo tinkamumo laikas (žr. C pav.). Grąžinkite 

užpildytą švirkštą ir jo pakuotę į vaistinę. 

C pav. 
 

 
 

 

Tinkamumo laikas 
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Pasirinkite ir nuvalykite injekcijos vietą 

 

• Jūsų kūno sritys, į kurias galite leisti Kesimpta injekciją, 

yra šios: 

 

• priekiniai šlaunų paviršiai (žr. D pav.); 

• apatinė pilvo dalis, tačiau negalima leisti į 

5 centimetrų plotą aplink bambą (žr. D pav.); 

• jeigu vaisto Jums leidžia globėjas ar sveikatos 

priežiūros specialistas, injekciją galima suleisti ir 

išorinėse žastų srityse (žr. E pav.). 

 

D pav. 

 
 

E pav. 

(tik kai leidžia globėjas ar 

sveikatos priežiūros specialistas) 

 
• Kiekvieną kartą leisdamiesi Kesimpta pasirinkite vis kitą 

odos sritį. 

• Neleiskite tose srityse, kurių oda skausminga, pažeista, 

paraudusi, pleiskanojanti ar sukietėjusi arba kur yra 

kraujosruvų. Venkite tų odos sričių, kur yra randų ar strijų 

arba kurios apimtos infekcijos. 

 

 

8 veiksmas. Sukamaisiais judesiais nuvalykite injekcijos vietą alkoholiu suvilgytu tamponu. Prieš 

leisdami vaisto leiskite šiai vietai nudžiūti. Nelieskite šios nuvalytos vietos prieš leisdami vaisto. 
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Injekcijos suleidimas 

 

9 veiksmas. Atsargiai nuimkite užpildyto švirkšto adatos 

dangtelį (žr. F pav.). Adatos dangtelį išmeskite. Ant 

adatos smaigalio galite pastebėti tirpalo lašelį. Tai yra 

normalu. 

F pav. 

 

 

10 veiksmas. Viena ranka švelniai suimkite odą 

injekcijos vietoje. Kita ranka įdurkite adatą į odą, kaip 

pavaizduota paveikslėlyje (žr. G pav.). Stumkite adatą 

iki galo, kad užtikrintumėte, jog bus galima suleisti visą 

vaisto dozę. 

G pav. 

 

 

11 veiksmas. Suimkite užpildyto švirkšto laikiklius 

pirštams, kaip pavaizduota paveikslėlyje (žr. H pav.). 

Lėtai spauskite stūmoklį iki pat galo, kad stūmoklio 

viršūnė atsidurtų tiksliai tarp švirkšto apsaugos 

sparnelių. 

 

12 veiksmas. Toliau spauskite stūmoklį 5 sekundes, kol 

stūmoklį nuspausite iki galo. 

H pav. 

 

 

13 veiksmas. Lėtai atitraukite pirštą nuo stūmoklio, kol 

visa adata pasidengs (žr. I pav.), tuomet atitraukite 

švirkštą nuo injekcijos vietos. 

 

14 veiksmas. Injekcijos vietoje gali likti šiek tiek kraujo. 

Injekcijos vietą galite prispausti medvilnės ar marlės 

gniužulėliu ir palaikyti 10 sekundžių. Injekcijos vietos 

netrinkite. Jei kraujavimas tęsis, prireikus injekcijos 

vietą galite pridengti nedideliu pleistru. 

I pav. 
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Kaip turėtumėte išmesti panaudotą Kesimpta užpildytą švirkštą? 

 

15 veiksmas. Panaudotą užpildytą švirkštą išmeskite į 

aštriems daiktams laikyti skirtą talpyklę (t. y. į uždarą ir 

nepraduriamą talpyklę ar panašią talpą) (žr. J pav.). 

• Panaudoto užpildyto švirkšto negalima išmesti su 

buitinėmis atliekomis. 

• Užpildyto švirkšto niekada negalima bandyti 

naudoti pakartotinai. 

 

Aštriems daiktams skirtą talpyklę laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

J pav. 
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Pakuotės lapelis: informacija pacientui 

 

Kesimpta 20 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 

ofatumumabas (ofatumumabum) 

 

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

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

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje. 

 

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

svarbi informacija. 

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

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. 

- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems 

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų). 

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

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių. 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje? 

 

1. Kas yra Kesimpta ir kam jis vartojamas 

2. Kas žinotina prieš vartojant Kesimpta 

3. Kaip vartoti Kesimpta 

4. Galimas šalutinis poveikis 

5. Kaip laikyti Kesimpta 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

 

1. Kas yra Kesimpta ir kam jis vartojamas 

 

Kas yra Kesimpta 

Kesimpta sudėtyje yra veikliosios medžiagos ofatumumabo. Ofatumumabas priklauso monokloniniais 

antikūnais vadinamai vaistų grupei. 

 

Kam Kesimpta vartojamas 

Kesimpta vartojamas recidyvuojančiomis išsėtinės sklerozės (RIS) formomis sergantiems 

suaugusiesiems gydyti. 

 

Kaip Kesimpta veikia 

Kesimpta veikia prisijungdamas prie CD20 vadinamo taikinio, kuris yra ant B ląstelių paviršiaus. 

B ląstelės yra tam tikro tipo baltosios kraujo ląstelės, kurios yra imuninės sistemos (organizmo 

apsaugos) dalimi. Sergant išsėtine skleroze, imuninė sistema ardo nervinių ląstelių apsauginį dangalą. 

Šiame procese dalyvauja B ląstelės. Kesimpta veikia B ląsteles ir sumažina jų kiekį bei tokiu būdu 

sumažina ligos paūmėjimo tikimybę, palengvina ligos simptomus ir sulėtina jos progresavimą. 

 

 

2. Kas žinotina prieš vartojant Kesimpta 

 

Kesimpta vartoti negalima 

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

6 skyriuje); 

- jeigu kas nors Jums yra sakęs, kad Jūsų imuninės sistemos veikla labai sutrikusi; 

- jeigu sergate sunkia infekcija; 

- jeigu sergate vėžiu. 
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Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Kesimpta. 

- Vartojant Kesimpta, hepatito B virusas gali vėl suaktyvėti. Gydytojas paskirs atlikti kraujo 

tyrimus, kad patikrintų, ar Jums yra rizika susirgti hepatito B infekcija. Jeigu šie tyrimai 

parodys, kad anksčiau sirgote hepatitu B arba kad esate hepatito B viruso nešiotojas, gydytojas 

paskirs Jums atitinkamo specialisto konsultaciją. 

- Prieš Jums paskirdamas gydymą Kesimpta, gydytojas gali ištirti Jūsų imuninę sistemą. 

- Jeigu sergate infekcine liga, gydytojas gali nuspręsti, kad Jums negalima skirti Kesimpta arba 

gali atidėti Jūsų gydymą Kesimpta, kol infekcija visiškai neišnyks. 

- Prieš Jums paskirdamas gydymą Kesimpta, gydytojas patikrins, ar Jus reikia paskiepyti 

kokiomis nors vakcinomis. Jeigu Jus reikia skiepyti tam tikro tipo vakcina, vadinama gyvąja ar 

gyvąja susilpninta vakcina, ją reikia paskirti likus bent 4 savaitėms iki gydymo Kesimpta 

pradžios. Kitų tipų vakcinomis reikia paskiepyti likus bent 2 savaitėms iki gydymo Kesimpta 

pradžios. 

 

Kesimpta vartojimo metu 

Pasakykite gydytojui: 

- jeigu Jums pasireiškė bendrinių su injekcija susijusių reakcijų arba vietinių injekcijos srities 

reakcijų. Tai yra dažniausias šalutinis gydymo Kesimpta sukeliamas poveikis, kuris aprašytas 

4 skyriuje. Šių reakcijų paprastai pasireiškia per pirmąsias 24 valandas suleidus Kesimpta, 

ypatingai dažnai po pirmosios injekcijos. Pirmąją injekciją reikia suleisti prižiūrint sveikatos 

priežiūros specialistui; 

- jeigu sergate infekcine liga. Gydymo metu galite lengviau susirgti infekcinėmis ligomis arba 

esamos infekcinės ligos gali pasunkėti. Taip yra dėl to, kad Kesimpta veikiamos imuninės 

ląstelės taip pat padeda kovoti su infekcijomis. Gali pasireikšti sunkių, o kartais ir pavojų 

gyvybei lemiančių infekcijų; 

- jeigu planuojate pasiskiepyti kokiomis nors vakcinomis. Gydytojas Jums pasakys, ar Jūsų 

planuojama vartoti vakcina yra gyvoji vakcina, gyvoji susilpninta vakcina ar kitokio tipo 

vakcina. Gydymo Kesimpta laikotarpiu Jūsų negalima skiepyti gyvosiomis ar gyvosiomis 

susilpnintomis vakcinomis, kadangi priešingu atveju galite susirgti infekcine liga. Kitokio tipo 

vakcinos gali būti mažiau veiksmingos, jei jos skiriamos gydymo Kesimpta metu. 

 

Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu Jums pasireikštų bet kuris iš toliau nurodytų požymių 

gydymosi Kesimpta metu, kadangi jie gali būti rimti: 

- jeigu manote, kad Jūsų išsėtinės sklerozės požymiai pasunkėjo (pvz., pasireiškė silpnumas ar 

pakito rega), arba jeigu pastebėjote kokių nors naujų ar neįprastų simptomų. Šie poveikiai gali 

rodyti retą galvos smegenų sutrikimą, kuris vadinamas progresuojančiąja daugiažidinine 

leukoencefalopatija (PDL) ir kurį sukelia virusinė infekcija. 

 

Vaikams ir paaugliams 

Šio vaisto negalima skirti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, kadangi Kesimpta 

poveikis šios amžiaus grupės pacientams dar neištirtas. 

 

Kiti vaistai ir Kesimpta 

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

arba vaistininkui. 

 

Ypatingai svarbu, kad pasakytumėte gydytojui arba vaistininkui: 

- jeigu vartojate ar neseniai vartojote vaistų, kurie veikia imuninės sistemos veiklą, arba dėl to 

nesate tikri. Taip yra dėl to, kad šie vaistai gali sukelti papildomą poveikį imuninei sistemai; 

- jeigu planuojate skiepytis kokiomis nors vakcinomis (žr. anksčiau „Įspėjimai ir atsargumo 

priemonės“). 

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis 

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

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju. 
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Nėštumas 

Turėtumėte saugotis nuo pastojimo Kesimpta vartojimo metu ir dar 6 mėnesius po gydymo pabaigos. 

 

Jeigu yra tikimybė, kad galite pastoti, turėtumėte naudoti veiksmingas apsisaugojimo nuo nėštumo 

priemones gydymosi metu ir dar 6 mėnesius po paskutiniosios Kesimpta dozės vartojimo. Klauskite 

gydytojo apie Jums tinkamas kontracepcijos priemones. 

 

Jeigu gydymosi metu ar per 6 mėnesius po paskutiniosios Kesimpta dozės vartojimo pastojote arba 

manote, kad galite būti nėščia, kaip galima greičiau apie tai pasakykite gydytojui. Gydytojas aptars su 

Jumis galimą Kesimpta keliamą riziką nėštumui. Taip yra dėl to, kad Kesimpta vartojimas gali 

sumažinti imuninių ląstelių (B ląstelių) kiekį tiek motinai, tiek ir negimusiam kūdikiui. Gydytojas turi 

pranešti apie Jūsų nėštumo atvejį Novartis bendrovei. Jūs taip pat galite pranešti apie savo nėštumą 

kreipdamasi į Novartis bendrovę (žr. 6 skyrių), be to, kad pasakėte apie tai savo gydytojui. 

 

Žindymas 

Kesimpta gali išsiskirti į motinos pieną. Prieš pradėdama žindyti kūdikį Kesimpta vartojimo metu 

pasitarkite su gydytoju apie galimą naudą ir riziką. 

 

Naujagimių skiepijimas 

Jeigu nėštumo metu vartojote Kesimpta, kreipkitės patarimo į gydytoją arba vaistininką prieš 

skiepydama savo naujagimį (žr. anksčiau „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“). 

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas 

Mažai tikėtina, kad Kesimpta vartojimas galėtų įtakoti Jūsų gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. 

 

Kesimpta sudėtyje yra natrio 

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

 

 

3. Kaip vartoti Kesimpta 

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba 

vaistininką. 

 

Kesimpta skiriamas poodinės injekcijos būdu (leidžiamas po oda). 

 

Pirmąją injekciją reikia suleisti prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui. 

 

Kesimpta užpildyti švirkštikliai skirti tik vienkartiniam vartojimui. 

 

Išsamios instrukcijos apie tai, kaip suleisti Kesimpta, pateikiamos šio lapelio pabaigoje esančiame 

skyriuje „Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklio vartojimo instrukcijos“. 

 

‘QR kodo vieta’ + www.kesimpta.eu 

 

Kesimpta galite susileisti bet kuriuo paros metu (ryte, po pietų ar vakare). 

 

Kokią Kesimpta dozę ir kaip dažnai vartoti 

 

Neviršykite gydytojo skirtos dozės. 

 

- Pradinė Kesimpta dozė yra po 20 mg, kuri leidžiama pirmąją gydymo dieną (0-inę savaitę) ir po 

1-osios ir 2-osios savaičių (1-oji savaitė ir 2-oji savaitė). Po šių 3 pirmųjų injekcijų, kitą savaitę 

injekcijos leisti nereikia (3-oji savaitė). 

- Pradedant nuo 4-osios savaitės ir paskui kas mėnesį rekomenduojama Kesimpta dozė yra po 

20 mg. 
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Laikas Dozė 

0-inė savaitė (pirmoji gydymo diena) 20 mg 

1-oji savaitė 20 mg 

2-oji savaitė 20 mg 

3-oji savaitė Jokios injekcijos 

4-oji savaitė 20 mg 

Vėliau kas mėnesį 20 mg 

 

Kaip ilgai vartoti Kesimpta 

Kesimpta vartojimą reikia tęsti kas mėnesį tiek laiko, kiek nurodė gydytojas. 

 

Gydytojas reguliariai patikrins Jūsų būklę ir nuspręs, ar gydymas Jus tinkamai veikia. 

 

Jeigu turite klausimų apie tai, kiek laiko reikia vartoti Kesimpta, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba 

slaugytoją. 

 

Ką daryti pavartojus per didelę Kesimpta dozę? 

Jeigu susileidote per didelę Kesimpta dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

 

Pamiršus pavartoti Kesimpta 

Tam, kad pasireikštų veiksmingas Kesimpta poveikis, svarbu laiku susileisti kiekvieną injekciją. 

 

Jeigu pamiršote susileisti Kesimpta injekciją, suleiskite ją iškart prisiminę. Nelaukite kitos suplanuotos 

dozės vartojimo. Tuomet būsimų injekcijų leidimo laikas turi būti perskaičiuotas nuo tos dienos, kai 

suleidote dozę, ir neturi būti vadovaujamasi pradiniu tvarkaraščiu (taip pat žr. anksčiau „Kokią 

Kesimpta dozę ir kaip dažnai vartoti“). 

 

Nustojus vartoti Kesimpta 

Nenutraukite Kesimpta vartojimo ir nekeiskite vaisto dozės prieš tai nepasitarę su gydytoju. 

 

Kai kurie šalutiniai reiškiniai gali būti susiję su sumažėjusiu B ląstelių kiekiu Jūsų kraujyje. Nutraukus 

gydymą Kesimpta B ląstelių kiekis Jūsų kraujyje laipsniškai atsistatys iki normalių reikšmių. Tai gali 

trukti keletą mėnesių. Šiuo laikotarpiu vis dar gali pasireikšti kai kurių šiame lapelyje aprašytų 

šalutinių reiškinių. 

 

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

 

 

4. Galimas šalutinis poveikis 

 

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

 

Kesimpta sukeliami šalutiniai reiškiniai išvardyti toliau. Jeigu kuris nors šalutinis poveikis tampa 

sunkiu, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. 

 

Laibai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių): 

- viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, kurių simptomai gali būti tokie kaip gerklės skausmas ir 

sloga; 

- su injekcija susijusios reakcijos, pavyzdžiui, karščiavimas, galvos skausmas, raumenų 

skausmas, šaltkrėtis ir nuovargis – jų paprastai pasireiškia per pirmąsias 24 valandas po 

Kesimpta injekcijos ir ypatingai dažnai po pirmosios injekcijos; 

- šlapimo takų infekcijos; 

- injekcijos vietos reakcijos, pavyzdžiui, injekcijos vietos paraudimas, skausmas, niežėjimas ir 

patinimas. 
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Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių): 

- sumažėjęs baltymo, vadinamo imunoglobulinu M, kuris padeda apsisaugoti nuo infekcijų, kiekis 

kraujyje; 

- burnos gleivinės pūslelinė. 

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba 

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta 

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

informacijos apie šio vaisto saugumą. 

 

 

5. Kaip laikyti Kesimpta 

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Ant dėžutės arba ant etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti 

negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 

 

Užpildytą (-us) švirkštiklį (-ius) laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 

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

Jei būtina, Kesimpta galima laikyti ne šaldytuve ne ilgiau kaip 7 paras kambario temperatūroje (ne 

aukštesnėje kaip 30 °C). Jei per šį laikotarpį vaistas nesuvartojamas, Kesimpta galima vėl įdėti į 

šaldytuvą ne ilgiau kaip 7 paroms. 

 

Nevartokite šio vaisto, jeigu pastebėjote, kad tirpalas yra drumstas ar jame yra aiškiai matomų dalelių. 

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus 

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. 

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

Kesimpta sudėtis 

- Veiklioji medžiaga yra ofatumumabas. Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 20 mg 

ofatumumabo. 

- Pagalbinės medžiagos yra L-argininas, natrio acetatas trihidratas, natrio chloridas, 

polisorbatas 80, dinatrio edetatas dihidratas, vandenilio chlorido rūgštis (pH koreguoti) ir 

injekcinis vanduo. 

 

Kesimpta išvaizda ir kiekis pakuotėje 

Kesimpta injekcinis tirpalas yra skaidrus ar šiek tiek opalescuojantis, bespalvis ar rusvai gelsvas. 

 

Kesimpta tiekiamas vienetinėse pakuotėse, kuriose yra po 1 užpildytą Sensoready Pen švirkštiklį, ir 

sudėtinėse pakuotėse, kuriose yra 3 dėžutės, kurių kiekvienoje yra po 1 užpildytą Sensoready Pen 

švirkštiklį. 

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

 

  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Registruotojas 

Novartis Ireland Limited 

Vista Building 

Elm Park, Merrion Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Airija 

 

Gamintojas 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstrasse 25 

90429 Nürnberg 

Vokietija 

 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona 

Ispanija 

 

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

 

België/Belgique/Belgien 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Lietuva 

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 269 16 50 

 

България 

Novartis Bulgaria EOOD 

Тел.: +359 2 489 98 28 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Česká republika 

Novartis s.r.o. 

Tel: +420 225 775 111 

 

Magyarország 

Novartis Hungária Kft. 

Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 

Novartis Healthcare A/S 

Tlf: +45 39 16 84 00 

 

Malta 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 

Novartis Pharma Vertriebs GmbH 

Tel: +49 911 273 0 

 

Nederland 

Novartis Pharma B.V. 

Tel: +31 88 04 52 111 

Eesti 

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal 

Tel: +372 66 30 810 

 

Norge 

Novartis Norge AS 

Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 

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

Τηλ: +30 210 281 17 12 

 

Österreich 

Novartis Pharma GmbH 

Tel: +43 1 86 6570 

España 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Tel: +34 93 306 42 00 

 

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 375 4888 

France 

Novartis Pharma S.A.S. 

Tél: +33 1 55 47 66 00 

 

Portugal 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Tel: +351 21 000 8600 
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Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o. 

Tel. +385 1 6274 220 

 

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL 

Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +353 1 260 12 55 

 

Slovenija 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Novartis Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 5542 5439 

 

Italia 

Novartis Farma S.p.A. 

Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 

Novartis Finland Oy 

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

 

Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc. 

Τηλ: +357 22 690 690 

 

Sverige 

Novartis Sverige AB 

Tel: +46 8 732 32 00 

 

Latvija 

SIA Novartis Baltics 

Tel: +371 67 887 070 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Novartis Ireland Limited 

Tel: +44 1276 698370 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 

 

Kiti informacijos šaltiniai 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

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

http://www.ema.europa.eu/
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Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklio vartojimo instrukcijos 

 

Prieš leidžiant Kesimpta svarbu suprasti ir laikytis šių vartojimo instrukcijų. Kreipkitės į gydytoją, 

vaistininką arba slaugytoją, jeigu prieš pirmąjį Kesimpta vartojimą Jums kiltų kokių nors klausimų. 

 

Prisiminkite: 

• Nenaudokite švirkštiklio, jeigu išorinės dėžutės apsauginis sluoksnis arba švirkštiklio apsauga 

yra pažeisti. Laikykite švirkštiklį sandarioje dėžutėje iki kol būsite pasiruošę vartoti vaisto. 

• Nepurtykite švirkštiklio. 

• Jeigu numetėte švirkštiklį, nenaudokite jo, jeigu švirkštiklis atrodo pažeistas arba jeigu 

numetėte jį su nuimtu dangteliu. 

• Panaudotą švirkštiklį reikia išmesti iškart po vartojimo. Švirkštiklio negalima naudoti 

pakartotinai. Žiūrėkite šių Vartojimo instrukcijų pabaigoje esantį skyrelį „Kaip turėtumėte 

išmesti panaudotą Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklį?“. 

 

Kaip turėtumėte laikyti Kesimpta? 

• Švirkštiklio dėžutę laikykite šaldytuve (2 C – 8 C temperatūroj). 

• Laikykite švirkštiklį gamintojo pakuotėje iki pat vartojimo, kad vaistas būtų apsaugotas nuo 

šviesos. 

• Švirkštiklio negalima užšaldyti. 

 

Laikykite Kesimpta vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklio dalys (žr. A pav.): 

 

A pav. 

 
 

Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklis pavaizduotas su nuimtu dangteliu. Nenuimkite dangtelio, kol 

nebūsite pasiruošę atlikti injekcijos. 

 

Ko prireiks injekcijai suleisti: 

Dėžutėje yra: 

• Naujas Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklis 

(žr. B pav.) 

B pav. 

 
 

Dėžutėje nėra (žr. C pav.): 

• 1 alkoholiu suvilgyto tampono; 

• 1 medvilnės ar marlės gniužulėlio; 

• aštriems daiktams skirtos talpyklės. 

 

C pav. 

 

Žiūrėkite šių Vartojimo instrukcijų pabaigoje esantį 

skyrelį „Kaip turėtumėte išmesti panaudotą Kesimpta 

Sensoready Pen švirkštiklį?“. 

 

 

Adatos apsauga 

Adata 

Dangtelis 

Vidinis adatos dangtelis 

Apžiūros langelis 
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Prieš atliekant injekciją: 

Švirkštiklį išimkite iš šaldytuvo ir 15-30 minučių iki leidimo leiskite sušilti iki kambario 

temperatūros. 

 

1 veiksmas. Svarbūs saugumo patikrinimai prieš 

atliekant injekciją (žr. D pav.): 

• Pažiūrėkite pro apžiūros langelį. Viduje esantis 

tirpalas turi būti skaidrus ar šiek tiek opalinis. 

Nevartokite vaisto, jeigu tirpale yra aiškiai 

matomų dalelių arba tirpalas yra drumstas. 

Tirpale galite pastebėti nedidelių oro 

burbuliukų, tai yra normalu. 

• Patikrinkite švirkštiklio tinkamumo laiką (po 

„EXP“). Nenaudokite švirkštiklio, pasibaigus 

tinkamumo laikui. 

D pav. 

 

Kreipkitės į vaistininką arba sveikatos priežiūros 

specialistą, jeigu švirkštiklis neatitinka bent vienos iš 

šių sąlygų. 

 

 

2 veiksmas. Pasirinkite injekcijos vietą: 

• Rekomenduojamos injekcijų sritys yra 

priekiniai šlaunų paviršiai. Taip pat vaisto 

galite leisti į apatinę pilvo dalį, tačiau 

negalima leisti į 5 centimetrų plotą aplink 

bambą (žr. E pav.). 

• Kiekvieną kartą leisdamiesi Kesimpta 

pasirinkite vis kitą odos sritį. 

• Neleiskite tose srityse, kurių oda skausminga, 

pažeista, paraudusi, pleiskanojanti ar 

sukietėjusi arba kur yra kraujosruvų. Venkite 

tų odos sričių, kur yra randų ar strijų arba 

kurios apimtos infekcijos. 

 

E pav. 

 
 

• Jeigu vaisto Jums leidžia slaugytojas ar 

sveikatos priežiūros specialistas, injekciją 

taip pat galima atlikti ir išorinėse žastų srityse 

(žr. F pav.). 

F pav. 

(tik kai leidžia globėjas ar sveikatos priežiūros 

specialistas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apžiūros langelis 

Tinkamumo 

laikas 
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3 veiksmas. Nuvalykite injekcijos vietą: 

• Kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir 

vandeniu. 

• Sukamaisiais judesiais nuvalykite injekcijos 

vietą alkoholiu suvilgytu tamponu. Prieš 

leisdami vaisto leiskite šiai vietai nudžiūti (žr. 

G pav.). 

• Nelieskite šios nuvalytos vietos prieš leisdami 

vaisto. 

G pav. 

 
 

 

Injekcijos suleidimas 

 

4 veiksmas. Nuimkite dangtelį: 

• Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai būsite 

pasirengę atlikti injekciją naudodamiesi 

švirkštikliu. 

• Nusukite dangtelį pavaizduotos rodyklės 

kryptimi (žr. H pav.). 

• Nuimtą dangtelį išmeskite. Nebandykite vėl 

pritvirtinti dangtelio atgal. 

• Nuėmus dangtelį švirkštiklį reikia vartoti per 

5 minutes. 

Ant adatos smaigalio galite pastebėti tirpalo lašelių. 

Tai yra normalu. 

H pav. 

 
 

 

5 veiksmas. Laikykite švirkštiklį: 

• Švirkštiklį laikykite 90° kampu ties nuvalyta 

injekcijos vieta (žr. I pav.). 

 
 

I pav. 

 
 

 

Svarbu: Injekcijos atlikimo metu Jūs išgirsite 2 garsius spragtelėjimus: 

• Pirmasis spragtelėjimas rodo, kad injekcija pradėta. 

• Antrasis spragtelėjimas rodo, kad injekcija beveik baigta. 

Būtinai toliau tvirtai spauskite švirkštiklį prie odos, kol pamatysite, kad žalias indikatorius užpildys 

apžiūros langelį ir nustos judėjęs. 

 

Teisingai Neteisingai 
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6 veiksmas. Injekcijos pradžia: 

• Tvirtai prispauskite švirkštiklį prie odos ir 

pradėkite injekciją (žr. J pav.). 

• Pirmasis spragtelėjimas rodo, kad injekcija 

pradėta. 

• Toliau tvirtai spauskite švirkštiklį prie odos. 

• Žalias indikatorius rodys injekcijos eigą. 

J pav. 

 
 

 

7 veiksmas. Injekcijos pabaiga: 

• Klausykite, kol išgirsite antrąjį 

spragtelėjimą. Jis parodys, kad injekcija 

beveik baigta. 

• Patikrinkite, ar žalias indikatorius užpildė 

apžiūros langelį ir nustojo judėjęs (žr. K pav.). 

• Dabar švirkštiklį galite atitraukti (žr. L pav.). 

 

K pav. 

 
 

L pav. 

 
 

 

Po injekcijos: 

• Jeigu žalias indikatorius neužpildo langelio, tai 

reiškia, kad Jūs nesusileidote pilnos vaisto 

dozės. Jeigu nematote žalio indikatoriaus, 

kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 

• Injekcijos vietoje gali likti šiek tiek kraujo. 

Injekcijos vietą galite prispausti medvilnės ar 

marlės gniužulėliu ir palaikyti 10 sekundžių. 

Injekcijos vietos netrinkite. Jei kraujavimas 

tęsiasi, prireikus injekcijos vietą galite 

pridengti nedideliu pleistru. 
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Kaip turėtumėte išmesti panaudotą Kesimpta Sensoready Pen švirkštiklį? 

 

8 veiksmas. Išmeskite panaudotą Kesimpta 

Sensoready Pen švirkštiklį: 

• Panaudotą švirkštiklį išmeskite į aštriems 

daiktams laikyti skirtą talpyklę (t. y. į uždarą ir 

nepraduriamą talpyklę ar panašią talpą) (žr. 

M pav.). 

• Niekada nebandykite švirkštiklio naudoti 

pakartotinai. 

 

Aštriems daiktams skirtą talpyklę laikykite 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

M pav. 
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