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Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger 
hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i 
pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes. 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Lupkynis 7,9 mg bløde kapsler 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
Hver blød kapsel indeholder 7,9 mg voclosporin. 
 
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på 
 
Hver blød kapsel indeholder 21,6 mg ethanol og 28,7 mg sorbitol. 
Lupkynis kan indeholde spor af sojalecitin (se pkt. 4.4). 
 
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Blød kapsel (kapsel) 
Lyserøde/orange, ovale, bløde kapsler på ca. 13 × 6 mm. 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Lupkynis er indiceret i kombination med mycophenolatmofetil til behandling af voksne patienter med 
aktiv lupus nefritis (LN) af klasse III, IV eller V (herunder blandet klasse III/V og IV/V). 
 
4.2 Dosering og administration 
 
Behandling med Lupkynis bør iværksættes og overvåges af en kvalificeret læge med erfaring i 
diagnosticering og behandling af lupus nefritis. 
 
Dosering 
 
Den anbefalede dosis er 23,7 mg (tre bløde kapsler a 7,9 mg) to gange dagligt. 
 
Det anbefales, at Lupkynis konsekvent administreres med 12 timers mellemrum (så tæt på som 
muligt), idet der mindst skal være 8 timer mellem hver dosis. Hvis en dosis glemmes, skal den tages så 
hurtigt som muligt, hvis der ikke er gået mere end 4 timer efter det planlagte tidspunkt; hvis der er gået 
mere end 4 timer, skal den næste planlagte dosis tages på det sædvanlige tidspunkt. Der må ikke tages 
en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 
 
Lupkynis bør anvendes i kombination med mycophenolatmofetil. 
 
Lægerne bør vurdere behandlingens virkning efter mindst 24 uger og udføre en passende risk/benefit-
analyse i forhold til fortsat behandling. 
 
Dosisjustering baseret på estimeret glomerulær filtrationshastighed (eGFR) 
Det anbefales at fastsætte en baseline-eGFR inden behandlingsstart med voclosporin og vurdere eGFR 
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hver 2. uge den første måned og derefter hver 4. uge. 
 
Det er nødvendigt at justere dosis hos personer, hos hvem eGFR falder til under 60 ml/min/1,73 m2 
(som bekræftet ved to på hinanden følgende vurderinger inden for 48 timer). Hvis eGFR holder sig 
på ≥ 60 ml/min/1.73 m2, er det ikke nødvendigt at justere dosis (se tabel 1). 
 
Tabel 1: Anbefalet dosisjustering baseret på eGFR 
 

Bekræftet eGFR-fald 
fra baseline1 

Anbefaling 

≥ 30 % reduktion Stop administration af voclosporin. Når eGFR er bedret, genoptages 
behandlingen i en dosis på 7,9 mg (1 kapsel) to gange dagligt, og dosis 
øges som tolereret baseret på nyrefunktion. 

> 20 % og < 30 % 
reduktion 

Reducér dosen af voclosporin med 7,9 mg (1 kapsel) to gange dagligt. 
Test eGFR efter to uger; hvis eGFR ikke er bedret, reduceres dosen med 
endnu 7,9 mg (1 kapsel) to gange dagligt.  

≤ 20 % reduktion Fasthold aktuel dosis, og monitorér. 
1 Hvis eGFR forbliver på ≥ 60 ml/min/1,73 m2, er det ikke nødvendigt at foretage justeringer 
 
Det anbefales, at patienter, der kræver dosisreduktion, vurderes for bedring af eGFR inden for to uger. 
Hos patienter, hvis dosis er blevet reduceret som følge af nedsat eGFR, bør det overvejes at øge dosis 
med 7,9 mg to gange dagligt for hver eGFR-måling, der ligger på ≥ 80 % i forhold til baseline; 
startdosis bør ikke overskrides. 
 
Samtidig administration af moderate CYP3A4-hæmmere 
Hvis Lupkynis administreres samtidig med moderate cytokrom P450 (CYP)3A4-hæmmere 
(f.eks. verapamil, fluconazol, diltiazem), skal den daglige dosis reduceres til 15,8 mg om morgenen og 
7,9 mg om aftenen (se pkt. 4.5). 
 
Nedsat leverfunktion 
Hos patienter med let og moderat nedsat leverfunktion (hhv. Child-Pugh A og B) er den anbefalede 
startdosis 15,8 mg to gange dagligt. Effekten af voclosporin hos patienter med svært nedsat 
leverfunktion (Child-Pugh C) er ikke undersøgt, og voclosporin anbefales ikke hos denne 
patientpopulation (se pkt. 4.4 og 5.2). 
 
Nedsat nyrefunktion 
Det anbefales at overvåge nyrefunktionen omhyggeligt (se tabel 1 og pkt. 4.4). Der foreligger 
begrænsede oplysninger om brugen af Lupkynis hos patienter med en eGFR-værdi ved baseline på 30 
til < 45 ml/min/1,73 m2. Det anbefales kun at bruge Lupkynis hos disse patienter, hvis fordelen 
opvejer risikoen; startdosis bør være 23,7 mg to gange dagligt. 
Lupkynis er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) 
og anbefales ikke hos disse patienter, medmindre fordelen opvejer risikoen. Ved anvendelse hos disse 
patienter er den anbefalede startdosis 15,8 mg to gange dagligt (se pkt. 5.2). 
 
Ældre 
Dataene for LN-patienter over 65 år er begrænsede, og der foreligger ingen data for patienter i alderen 
over 75 år. Lupkynis anbefales ikke hos patienter over 75 år (se pkt. 5.2). 
 
Pædiatrisk population 
Sikkerheden og virkningen ved Lupkynis hos børn og unge i alderen 5-18 år er endnu ikke klarlagt. 
Der foreligger ingen data. 
Det er ikke relevant at anvende Lupkynis hos børn under 5 år ved lupus nefritis. 
 
Administration 
 
Oral anvendelse. 
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De bløde kapsler skal sluges hele og kan tages med eller uden mad. 
Det anbefales, at Lupkynis ikke tages sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice (se pkt. 4.5). 
 
4.3 Kontraindikationer 
 
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1. 
 
Samtidig administration af voclosporin og stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, 
clarithromycin) (se pkt. 4.5). 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Lymfomer og andre maligniteter 
 
Immunsuppressiva øger risikoen for at udvikle lymfomer og andre maligniteter, navnlig i huden. Det 
anbefales at råde patienterne til at undgå eller begrænse ubeskyttet eksponering for sollys og UV-lys. 
 
Alvorlige infektioner 
 
Immunsuppressiva, herunder voclosporin, kan øge risikoen for at udvikle bakterie-, virus-, svampe- og 
protozoinfektioner, herunder opportunistiske infektioner, der kan være alvorlige eller have dødelig 
udgang (se pkt. 4.8). Patienterne skal overvåges tæt for infektioner under behandling med voclosporin. 
Hvis der opstår en infektion, skal fordelen ved at fortsætte med voclosporin vurderes op mod risikoen 
ved fortsat administration. 
 
Nyretoksicitet 
 
Som med andre calcineurinhæmmere er der set bivirkninger i form af akut forværring af nyrefunktion 
eller fald i eGFR hos patienter i behandling med voclosporin. Under de første fire ugers behandling 
med voclosporin er der observeret hæmodynamiske reduktioner i eGFR (se pkt. 4.8). 
Dette kan håndteres med dosisjusteringer. Regelmæssig overvågning af eGFR-niveauerne anbefales 
(se pkt. 4.2). 
 
"Pure red cell aplasia" (erytrocytaplasi) 
 
Der er rapporteret om tilfælde af "pure red cell aplasia" (PRCA eller erytrocytaplasi) hos patienter i 
behandling med en anden calcineurinhæmmer. Alle disse patienter havde risikofaktorer for PRCA, 
f.eks. parvovirus B19-infektion, en primær sygdom eller samtidige behandlinger relateret til PRCA. 
Mekanismen for PRCA forårsaget af calcineurinhæmmere er ikke klarlagt. Hvis der konstateres 
PRCA, bør seponering af Lupkynis overvejes. 
 
Hyperkaliæmi 
 
Der er rapporteret om hyperkaliæmi, som kan være alvorligt og kræve behandling, ved brug af 
calcineurinhæmmere, herunder voclosporin (se pkt. 4.8). Samtidig brug af lægemidler forbundet med 
hyperkaliæmi (f.eks. kaliumbesparende diuretika, angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hæmmere 
og angiotensinreceptorblokkere (ARB)) kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Det anbefales, at 
patienternes serumkalium overvåges regelmæssigt under behandlingen. 
 
Hypertension 
 
Voclosporin kan forårsage eller forværre systemisk hypertension (se pkt. 4.8). Blodtrykket bør 
overvåges hver 2. uge den første måned efter behandlingsstart med voclosporin og derefter som 
klinisk indiceret. Ved klinisk bekymrende forhøjet blodtryk bør anbefalingerne i tabel 2 følges. 
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Tabel 2: Anbefalinger for håndtering af hypertension 
 

Blodtryk 
 

Anbefaling 
 

Systolisk tryk > 130 og ≤ 165 mmHg 
og 
Diastolisk tryk > 80 og ≤ 105 mmHg 

Antihypertensiva kan evt. påbegyndes/justeres 

Blodtryk > 165/105 mmHg med symptomer på 
hypertension 

Stop administration af voclosporin, og 
påbegynd/justér antihypertensiva 

 
QT-forlængelse 
 
Brug af voclosporin i kombination med andre lægemidler, der forlænger QTc, kan medføre klinisk 
signifikant QT-forlængelse. Visse omstændigheder kan øge risikoen for torsade de pointes og/eller 
pludselig død ved anvendelse af lægemidler, der forlænger QTc-intervallet, f.eks. tilstedeværelse af 
bradykardi, hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi, samtidig brug af andre lægemidler, der forlænger 
QTc-intervallet, samt medfødt QT-forlængelse. 
 
Neurotoksicitet 
 
Patienter, der får immunsuppressiva, herunder voclosporin, har øget risiko for neurotoksicitet (se 
pkt. 4.8). Patienterne bør overvåges for nye eller forværrede neurologiske symptomer, herunder 
krampeanfald, skælven eller tegn og symptomer på posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES), 
idet det bør overvejes at reducere eller seponere voclosporin, hvis disse symptomer opstår. 
 
Nedsat leverfunktion 
 
Voclosporin er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) og 
anbefales derfor ikke hos denne patientpopulation. 
 
Vaccination 
 
Immunsuppressiva kan påvirke responset på vaccination, idet vacciner, der indgives under behandling 
med voclosporin, kan være mindre effektive. Brug af levende svækkede vacciner bør undgås. 
 
Samtidig anvendelse af andre lægemidler 
 
Samtidig administration af voclosporin og moderate eller stærke CYP3A4-inducere anbefales ikke 
(se pkt. 4.5). 
 
Sikkerheden og virkningen ved voclosporin i kombination med cyclophosphamid er ikke klarlagt. 
 
Hjælpestoffer 
 
Ethanol 
Dette lægemiddel indeholder 21,6 mg alkohol (ethanol) i hver blød kapsel. En dosis på 23,7 mg 
Lupkynis indeholder således 64,8 mg ethanol. Mængden i hver dosis af dette lægemiddel på 23,7 mg 
svarer til under 2 ml øl eller 1 ml vin. Den lille mængde alkohol, der er i dette lægemiddel, vil ikke 
have nogen mærkbar effekt. 
 
Sorbitol 
Dette lægemiddel indeholder 28,7 mg sorbitol i hver blød kapsel. Den additive virkning af samtidigt 
administrerede produkter, der indeholder sorbitol (eller fruktose), og indtaget af sorbitol (eller 
fruktose) i kosten bør tages i betragtning. Indholdet af sorbitol i lægemidler til oral brug kan påvirke 
biotilgængeligheden af andre lægemidler til oral brug ved samtidig indgivelse. 
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Sojalecitin (potentielle rester fra fremstillingsprocessen) 
Lægemidlet kan indeholde spor af sojalecitin. Patienter, der har oplevet anafylaktiske reaktioner på 
soja eller jordnødder, må ikke bruge dette lægemiddel. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Voclosporin metaboliseres af CYP3A4 og er en hæmmer af P-glykoprotein (P-gp). Det er en hæmmer 
af organisk aniontransporterende polypeptid (OATP)1B1 og OATP1B3 in vitro. 
 
Andre lægemidler, der kan påvirke eksponeringen for voclosporin 
 
Voclosporin metaboliseres af CYP3A4. Samtidig anvendelse af lægemidler, herunder 
naturlægemidler, der hæmmer eller inducerer CYP3A4, kan påvirke metaboliseringen af voclosporin 
og dermed øge eller reducere niveauet af voclosporin i blodet. 
 
CYP3A4-hæmmere 
Eksponeringen for voclosporin var 18,6 gange højere under tilstedeværelse af den stærke CYP3A4-
hæmmer ketoconazol end ved voclosporin administreret alene. Samtidig administration af voclosporin 
og stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin) er kontraindiceret (se 
pkt. 4.3). 
 
Eksponeringen for voclosporin var 2,71 gange højere under tilstedeværelse af den moderate CYP3A4-
hæmmer verapamil end ved voclosporin administreret alene. Reducér dosis til 15,8 mg om morgenen 
og 7,9 mg om aftenen, når voclosporin administreres samtidig med moderate CYP3A4-hæmmere 
(f.eks. verapamil, fluconazol, erythromycin, diltiazem, grapefrugt og grapefrugtjuice (se pkt. 4.2)). 
 
Milde CYP3A4-hæmmere kan øge eksponeringen for voclosporin, men der er ikke udført nogen 
in vivo-forsøg. Det er ikke nødvendigt at justere dosis, når voclosporin administreres samtidig med 
milde CYP3A4-hæmmere, men yderligere overvågning af eGFR anbefales ved påbegyndelse af 
behandling med en mild CYP3A4-hæmmer. 
 
CYP3A4-inducere 
Eksponeringen for voclosporin var 87 % lavere og den maksimale koncentration (Cmax) 68 % lavere 
under tilstedeværelse af den stærke CYP3A4-inducer rifampicin (600 mg én gang dagligt i 10 dage i 
træk) end ved voclosporin administreret alene. Samtidig administration af multiple doser af moderate 
CYP3A4-inducere forventes også at medføre klinisk relevante fald i eksponeringen for voclosporin. 
 
Det anbefales ikke at administrere stærke og moderate CYP3A4-inducere (f.eks. carbamazepin, 
phenobarbital, rifampicin, prikbladet perikum, efavirenz) samtidig med voclosporin (se pkt. 4.4). 
Milde CYP3A4-inducere kan også medføre nedsat eksponering og muligvis nedsat effekt, men den 
kliniske relevans af dette kendes ikke. 
 
Voclosporins potentiale for at påvirke eksponeringen for andre lægemidler 
 
P-gp-substrater 
Voclosporin er en hæmmer af P-glykoprotein (P-gp). Ved samtidig administration af voclosporin og 
multiple doser af digoxin steg digoxins Cmax, og arealet under kurven (AUC) øgedes hhv. 1,51 og 
1,25 gange. Der skal udvises forsigtighed ved samtidig administration af voclosporin og følsomme P-
gp-substrater, navnlig substrater med et snævert terapeutisk indeks (f.eks. digoxin, dabigatranetexilat, 
fexofenadin), idet patienterne bør overvåges i passende omfang som angivet i de pågældende 
lægemidlers produktinformation. 
 
OATP1B1/OATP1B3-substrater 
Voclosporins indvirkning på OATP1B1/OATP1B3-substrater (f.eks. simvastatin, atorvastatin, 
pravastatin) er ikke undersøgt i kliniske forsøg. Voclosporin er imidlertid en OATP1B1/OATP1B3-
hæmmer in vitro, hvilket peger på, at en stigning i koncentrationen af disse substrater er mulig. 
Patienterne bør overvåges for bivirkninger som f.eks. myopati og rabdomyolyse, når 
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OATP1B1/OATP1B3-substrater anvendes samtidig med voclosporin. 
 
BCRP-substrater 
Voclosporins indvirkning på substrater for brystkræftresistent protein (BCRP) er ikke undersøgt i 
kliniske studier. En relevant hæmning af BCRP i tarmene kan ikke udelukkes, idet voclosporin kan 
øge koncentrationen af disse substrater. Overvåg brugen af BCRP-substrater ved samtidig anvendelse 
af voclosporin, hvor små koncentrationsændringer kan medføre alvorlig toksicitet (f.eks. rosuvastatin). 
 
MMF 
Samtidig administration af voclosporin og mycophenolatmofetil (MMF) havde ingen klinisk 
signifikant indvirkning på koncentrationen af mycophenolsyre (MPA) i blodet. 
 
CYP3A4-substrater 
Administration af multiple doser oralt voclosporin (0,4 mg/kg to gange dagligt) havde ingen klinisk 
relevant indvirkning på farmakokinetikken for det følsomme CYP3A4-substrat midazolam. 
 
4.6 Fertilitet, graviditet og amning 
 
Graviditet 
 
Der er ingen eller utilstrækkelige data (mindre end 300 graviditeter) fra anvendelse af voclosporin til 
gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). 
 
Lupkynis bør ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender 
sikker kontraception. 
 
Amning 
 
Det er ukendt, om voclosporin/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige 
farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyreforsøg viser, at voclosporin/metabolitter udskilles i 
mælk (se pkt. 5.3 for detaljer). En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. 
 
Det skal besluttes, om amning eller behandling med Lupkynis skal ophøre, idet der tages højde for 
fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen. 
 
Fertilitet 
 
Der foreligger ingen data om voclosporins indvirkning på fertiliteten hos mennesker. I dyreforsøg er 
der set voclosporinrelaterede forandringer i forplantningsorganerne hos handyr (se pkt. 5.3). 
 
4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner 
 
Lupkynis påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 
 
4.8 Bivirkninger 
 
Resumé af sikkerhedsprofilen 
 
De hyppigst rapporterede bivirkninger ved brug af voclosporin er nedsat eGFR (26,2 %) og 
hypertension (19,1 %). 
 
De hyppigst rapporterede alvorlige bivirkninger ved brug af voclosporin er infektioner (10,1 %), akut 
nyreskade (3 %) og hypertension (1,9 %). 
 
I de første 4 uger af behandlingen med voclosporin er det almindeligt at se hæmodynamiske 
reduktioner i eGFR, der efterfølgende stabiliserer sig, selvom behandlingen fortsættes (se pkt. 4.4). 
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Oversigt over bivirkninger 
 
Bivirkninger, der er set hos LN-patienter behandlet med den anbefalede dosis voclosporin i en median 
behandlingsvarighed på 1 år i to placebokontrollerede kliniske studier, er vist i tabel 3. 
 
Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse og hyppighed: meget almindelig (≥ 1/10), 
almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1 000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10 000 
til < 1/1 000), meget sjælden (< 1/10 000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende 
data). 
 
Tabel 3: Bivirkninger 
 

Systemorganklasse 
 

Meget almindelig 
 

Almindelig 
 

Infektioner og parasitære 
sygdomme 

Infektion i de øvre luftveje1 Influenza 
Herpes zoster 
Gastroenteritis 
Urinvejsinfektion 

Blod og lymfesystem Anæmi  
Metabolisme og ernæring  Hyperkaliæmi 

Nedsat appetit 
Nervesystemet Hovedpine Krampeanfald 

Tremor 
Vaskulære sygdomme Hypertension2  

Luftveje, thorax og 
mediastinum 

Hoste  

Mave-tarm-kanalen Diarré 
Mavesmerter3 

Kvalme 
Gingival hyperplasi4 
Dyspepsi 

Hud og subkutane væv  Alopeci 
Hypertrikose5 

Nyrer og urinveje Nedsat glomerulær 
filtrationshastighed6,7 

Akut nyresygdom6 
Akut nyreskade6 

1 Omfatter følgende foretrukne termer: virusinfektion i de øvre luftveje og bakterieinfektion i de øvre luftveje 
2 Omfatter følgende foretrukne termer: forhøjet blodtryk, forhøjet diastolisk blodtryk, diastolisk hypertension 
3 Omfatter følgende foretrukne termer: smerter i øvre maveregion, ubehag i maven 
4 Omfatter følgende foretrukne termer: gingivitis, blødende tandkød, gingival hypertrofi, hævet tandkød 
5 Omfatter følgende foretrukne termer: hypertrikose, hirsutisme 
6 Omfatter den foretrukne term nedsat nyrefunktion 
7 Omfatter den foretrukne term øget blodkreatinin 
 
Beskrivelse af udvalgte bivirkninger 
 
Infektioner 
Den samlede forekomst af infektioner var 62,2 % i voclosporingruppen og 54,9 % i placebogruppen. 
Infektioner, der sås hos mindst 5 % af patienterne i voclosporingruppen og mindst 1 % oftere her end 
hos patienterne i placebogruppen, var urinvejsinfektion, virusinfektion i de øvre luftveje, herpes zoster 
og gastroenteritis. Alvorlige infektioner sås hos 10,1 % af voclosporinpatienterne og hos 10,2 % af 
placebopatienterne; de hyppigste alvorlige infektioner var lungebetændelse (voclosporin 4,1 %, 
placebo 3,8 %), gastroenteritis (voclosporin 1,5 %, placebo 0,4 %) og urinvejsinfektion (voclosporin 
1,1 %, placebo 0,4 %). Alvorlige opportunistiske infektioner sås hos 1,1 % af voclosporinpatienterne 
og hos 0,8 % af placebopatienterne. Infektioner med dødelig udgang sås hos 0,7 % af 
voclosporinpatienterne og hos 0,8 % af placebopatienterne (se pkt. 4.4). 
 
Nyretoksicitet 
Bivirkninger, der kan være tegn på nyretoksicitet, og som sås mindst 1 % oftere i voclosporingruppen 
end i placebogruppen, var nedsat eGFR (26,2 % vs. 9,4 %), nedsat nyrefunktion (5,6 % vs. 2,6 %), 
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akut nyreskade (3,4 % vs. 0,8 %) og hyperkaliæmi (1,9 % vs. 0,8 %). Der blev rapporteret om 
alvorlige bivirkninger hos 5,2 % af voclosporinpatienterne og hos 3,4 % af placebopatienterne. 
De hyppigste bivirkninger, der førte til ændret dosis (dosisreduktion eller midlertidig seponering), var 
nedsat eGFR (voclosporin 23,6 %, placebo 6,8 %), nedsat nyrefunktion (voclosporin 3,0 %, placebo 
0,8 %) og akut nyreskade (voclosporin 0,7 %, placebo 0). De hyppigste bivirkninger, der førte til 
permanent seponering af lægemidlet, var nedsat eGFR (voclosporin 3,7 %, placebo 1,9 %) og nedsat 
nyrefunktion (voclosporin 1,9 %, placebo 1,5 %). Efter et fald i eGFR var den mediane tid til 
restitution 49 dage for patienter i voclosporingruppen med et eGFR-fald ≥ 20 %. For patienter med et 
fald i eGFR på ≥ 30 % var den mediane tid til restitution tilsvarende 102 dage i voclosporingruppen. 
 
Hypertension 
Der blev rapporteret om hypertension hos 19,1 % af voclosporinpatienterne og hos 8,6 % af 
placebopatienterne. Forekomsten af hypertension var højest i de første 4 uger af behandlingen med 
voclosporin, hvorefter den faldt. Der var tale om svær hypertension hos 1,1 % af 
voclosporinpatienterne og hos 0,8 % af placebopatienterne. Der sås alvorlig hypertension hos 1,9 % af 
voclosporinpatienterne og hos 0,4 % af placebopatienterne. 
 
Langvarig eksponering (op til 36 måneder) 
 
Bivirkningsmønsteret ved kontinuerlig behandling (12-36 måneder) var konsistent med 
bivirkningsmønsteret ved det første års behandling; forekomsten af langt de fleste bivirkninger var 
imidlertid lavere i de efterfølgende år. Den samlede forekomst af infektioner var 49,1 % i 
voclosporingruppen og 43,0 % i placebogruppen. Infektioner, der sås hos mindst 5 % af patienterne i 
voclosporingruppen og mindst 1 % oftere her end hos patienterne i placebogruppen, var 
urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje, virusinfektion i de øvre luftveje og gastroenteritis. 
Alvorlige infektioner sås hos 6,9 % af voclosporinpatienterne og hos 8,0 % af placebopatienterne; de 
hyppigste alvorlige infektioner var coronavirusinfektion (voclosporin 1,7 %, placebo 5,0 %) og viral 
lungebetændelse (voclosporin 1,7 %, placebo 0 %). Bivirkninger, der kan være tegn på nyretoksicitet, 
og som sås oftere i voclosporingruppen end i placebogruppen, var nedsat eGFR (10,3 % vs. 5,0 %) og 
nedsat nyrefunktion (3,4 % vs. 2,0 %). Der blev rapporteret om hypertension hos 8,6 % af 
voclosporinpatienterne og hos 7,0 % af placebopatienterne. 
 
Indberetning af formodede bivirkninger 
 
Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende 
overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle 
formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. 
 
4.9 Overdosering 
 
Der er rapporteret om tilfælde af utilsigtet overdosering af voclosporin; symptomerne omfattede 
tremor og takykardi. I et interaktionsstudie med raske forsøgspersoner, hvor ketoconazol blev 
administreret samtidig med voclosporin, sås en stigning på 18,6 gange i voclosporineksponering og en 
stigning i serumkreatinin samt et fald i serummagnesium og forhøjet blodtryk. Symptomer på 
overdosering ved brug af andre calcineurinhæmmere (men ikke ved brug af voclosporin) omfatter 
hovedpine, kvalme, opkastning, infektioner, urticaria, letargi, ændrede elektrolytniveauer, forhøjet 
karbamid og forhøjet alaninaminotransferase. 
 
Der findes ingen specifik antidot ved overdosering af voclosporin. Ved overdosering bør der gives 
symptombehandling og træffes almindelige understøttende foranstaltninger, herunder midlertidig 
seponering af voclosporin og vurdering af karbamid, serumkreatinin, eGFR og 
alaninaminotransferase. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, calcineurinhæmmere, ATC-kode: L04AD03 
 
Virkningsmekanisme 
 
Voclosporin er et calcineurinhæmmende immunsuppressivum, der hæmmer calcineurin 
(dosisafhængigt) op til en maksimal dosis på 1,0 mg/kg. Aktivering af lymfocytter medfører en 
stigning i den intracellulære kalciumkoncentration. Calcineurin er en kalcium/calmodulin-afhængig 
fosfatase, hvis aktivitet er nødvendig for at inducere dannelse og proliferation af T-cellelymfokiner. 
Den immunsupprimerende aktivitet hæmmer proliferation af lymfocytter, dannelse af T-cellecytokiner 
og ekspression af overfladeantigener til T-celleaktivering. 
 
Farmakodynamisk virkning 
 
Hjertets elektrofysiologi 
I et randomiseret, placebo- og aktivkontrolleret (moxifloxacin 400 mg) enkeltdosisstudie med parallelt 
studiedesign sås dosisafhængig QT-forlængende effekt ved brug af voclosporin inden for 
dosisintervallet 0,5-4,5 mg/kg (op til 9 gange den terapeutiske eksponering). Der sås dosisafhængig 
QT-forlængende effekt, idet tiden til maksimal QTc-stigning var 4-6 timer efter indgivelse af dosen 
(flere forskellige doser). Den maksimale gennemsnitlige placebojusterede ændring i QTcF fra baseline 
efter en dosis voclosporin på 0,5 mg/kg, 1,5 mg/kg, 3,0 mg/kg og 4,5 mg/kg var hhv. 6,4 msek, 
17,5 msek, 25,7 msek og 34,6 msek. 
 
I et separat, randomiseret, placebokontrolleret overkrydsningsstudie hos 31 raske forsøgspersoner blev 
der observeret fravær af store gennemsnitlige stigninger (dvs. > 20 msek) efter 7 dages behandling 
med voclosporin i doser på 0,3 mg/kg, 0,5 mg/kg og 1,5 mg/kg to gange dagligt (ca. 6 gange den 
terapeutiske eksponering). Mekanismen for den QT-forlængende effekt, der sås i enkeltdosis- og 
flerdosisstudierne, kendes ikke. 
 
Baseret på data fra LN-patienter, der fik 23,7 eller 39,5 mg voclosporin to gange dagligt, viste en 
regressionsanalyse af placebokorrigeret QTcF-ændring fra baseline en minimal negativ hældning 
(−0,065344 msek/ng/ml), der statistisk set ikke adskilte sig fra en hældning på 0 (p = 0,1042). 
 
Klinisk virkning og sikkerhed 
 
Sikkerheden og virkningen ved voclosporin er blevet undersøgt i to placebokontrollerede kliniske 
studier (AURORA 1 og AURA-LV) hos patienter med LN klasse III eller IV (alene eller i 
kombination med klasse V) eller ren klasse V. Alle patienter fik baggrundsbehandling med MMF 
(2 g/dag) og kortikosteroider (op til i alt 1 g intravenøst (IV) methylprednisolon over dag 1 og 2 
efterfulgt af en startdosis orale kortikosteroider 25 mg/dag (eller 20 mg/dag, hvis legemsvægten 
var < 45 kg), nedtrappet til 2,5 mg/dag i uge 16. 
 
Patienter, der havde gennemført AURORA 1-studiet, kunne fortsætte i et 2-årigt fortsættelsesstudie 
(AURORA 2). 
 
AURORA 1, fase 3 
AURORA 1-studiet var et prospektivt, randomiseret, dobbeltblindet fase 3-studie til sammenligning af 
voclosporin 23,7 mg (svarende til en dosis på 0,37 mg/kg) to gange dagligt (n = 179) vs. placebo 
(n = 178) i en behandlingsperiode på 52 uger. De demografiske karakteristika hos patienterne i 
forsøget var fint afbalanceret i de to behandlingsgrupper. Den gennemsnitlige alder var 33 år (interval 
18-72 år); størstedelen af patienterne var kvinder (87,7 %), hvoraf 81,8 % var fertile. 
De fleste af patienterne var hvide (36,1 %) eller asiater (30,5 %), og ca. en tredjedel af 
forsøgspopulationen var latinamerikanere. Den gennemsnitlige vægt var 66,5 kg (interval 36-142 kg). 
Den mediane tid siden diagnosticeringen med systemisk lupus erythematosus (SLE) var 5,0 år, og den 
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mediane tid siden LN-diagnosen var 2,0 år. 
 
Inden inklusionen i AURORA 1-forsøget havde de fleste patienter (98 %) tidligere fået behandling for 
LN, idet ca. 55 % af patienterne tog MMF ved screeningen. Andelen af LN-behandlingsnaive patienter 
var meget lav (2 %). 
 
Der var flere patienter i voclosporingruppen end i placebogruppen, der opnåede det primære 
endepunkt, hvad angår renalt respons (tabel 4).  
 
Tabel 4: AURORA 1 – oversigt over centrale effektmål 
 

 Voclosporin 
(n = 179) 

n (%) 

Placebo 
(n = 178) 

n (%) 

Oddsratio 
vs. placebo 
(95 %-KI) 

p-værdi 

Renalt respons i uge 52 73 
(40,8) 

40 
(22,5) 

2,65 
(1,64-4,27) < 0,001 

Renalt respons i uge 24  58 
(32,4) 

35 
(19,7) 

2,23 
(1,34-3,72) = 0,002 

Delvist renalt respons* i uge 24  126 
(70,4) 

89 
(50,0) 

2,43 
(1,56-3,79) < 0,001 

Delvist renalt respons* i uge 52 125 
(69,8) 

92 
(51,7) 

2,26 
(1,45-3,51) < 0,001 

* Delvist renalt respons defineret som en reduktion i UPCR på 50 % 
Note: KI = konfidensinterval; UPCR = protein/kreatinin-ratio i urinen 
 
Den samlede andel patienter, der opfyldte alle de enkelte komponenter i det primære endepunkt efter 
52 uger i voclosporingruppen vs. placebogruppen, var:  
 
- protein/kreatinin-ratio i urinen (UPCR) ≤ 0,5 mg/mg: 45,3 % vs. 23,0 % 
- med normal, stabil nyrefunktion (defineret som eGFR 

≥ 60 ml/min/1,73 m2 eller intet bekræftet fald ift. baseline i eGFR på 
> 20 %): 

 
 
82,1 % vs. 75,8 % 

- ved fortsatte steroider i lav dosis (højst 10 mg i ≥ 3 dage i træk eller i 
≥ 7 dage i alt i løbet af uge 44-52): 

 
87,2 % vs. 85,4 % 

- og fik ingen nødmedicin for LN: 91,1 % vs. 86,5 % 
 
Der var flere patienter i voclosporingruppen end i placebogruppen, der opnåede UPCR ≤ 0,5 mg/mg 
(64,8 % vs. 43,8 %), og tiden til UPCR ≤ 0,5 mg/mg var signifikant kortere ved 
voclosporinbehandling (median tid: 169 dage vs. 372 dage ved placebobehandling; hazard ratio (HR) 
2,02; 95 %-KI: 1,51- 2,70; p < 0,001). 
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Figur 1: Kaplan-Meier-kurve for tid (dage) til UPCR ≤ 0,5 mg/mg 

 
 
Tiden til opnåelse af en reduktion i UPCR på 50 % var signifikant kortere i voclosporingruppen end i 
placebogruppen (HR 2,05; 95 %-KI: 1,62-2,60; p < 0,001). Median tid til reduktion i UPCR på 50 % 
var 29 dage for voclosporin vs. 63 dage for placebo (figur 2). 
 
Figur 2: Kaplan-Meier-kurve for tid (dage) til reduktion i UPCR på 50 % ift. baseline 

 
 
Over 80 % af patienterne i AURORA 1 studiet opnåede en reduktion i dosen af oralt kortikosteroid 
til ≤ 2,5 mg/dag i uge 24, og denne dosis var opretholdt hos over 75 % af patienterne i uge 52. 
 
AURORA 2, fase 3 
AURORA 2-studiet var et fortsættelsesstudie til vurdering af den langsigtede sikkerhed og virkning 
ved voclosporin hos patienter, der havde gennemført behandlingen i AURORA 1-studiet. Patienterne 
blev på den samme behandling med og dosering af voclosporin (n = 116) eller placebo (n = 100) som 
ved afslutningen af AURORA 1 og fortsatte behandlingen i op til yderligere 2 år. Over 85 % af 
patienterne gennemførte studiet (voclosporin: 87,1 %, placebo: 85,0 %). 79,3 % af 
voclosporinpatienterne og 73 % af placebopatienterne fik stadig forsøgsbehandlingen ved forsøgets 
afslutning. 
 
Andelen af patienter med renalt respons i måned 36 var 33 % (59/179) i voclosporingruppen og 22 % 
(39/178) i placebogruppen (ITT, AURORA 1) og 51 % (59/116) i voclosporingruppen og 39 % 
(39/100) i placebogruppen (ITT, AURORA 2). 
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Pædiatrisk population 
 
Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier 
med Lupkynis i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved LN (se pkt. 4.2 for 
oplysninger om pædiatrisk anvendelse). 
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption 
 
Efter oral administration (voclosporin 23,7 mg to gange dagligt) er den mediane tid til opnåelse af 
maksimal helblodskoncentration (Cmax) 1,5 timer (interval: 0,75-2 timer). Ved et regime med dosering 
to gange dagligt opnås steady state for voclosporin efter 6 dage, og voclosporin akkumuleres ca. 
2 gange mere end ved en enkelt dosis. Ved steady state var den gennemsnitlige helblodskoncentration 
Cmax og dalværdierne før dosering for voclosporin hhv. 120 ng/ml (32 % CV) og 15,0 ng/ml (49 % 
CV). In vitro-data til undersøgelse af, om voclosporin er et substrat for efflukstransporterne P-gp eller 
BCRP, er inkonklusive, men klinisk relevante effekter af P-gp/BCRP-hæmmere forventes ikke. 
 
Samtidig administration af voclosporin og mad reducerede både absorptionshastigheden og -omfanget. 
Cmax og AUC for voclosporin blev reduceret med hhv. 53 % og 25 % ved administration samtidig med 
fedtholdig mad og med hhv. 29 % og 15 % ved administration samtidig med fedtfattig mad. Disse 
ændringer ansås ikke for klinisk relevante. Voclosporin kan derfor tages med eller uden mad. 
 
Fordeling 
 
Voclosporins bindingsgrad til plasmaproteiner er 97 %. Voclosporin fordeler sig i udstrakt grad i de 
røde blodlegemer, og fordelingen mellem helblod og plasma er koncentrations- og 
temperaturafhængig. En farmakokinetisk populationsanalyse blandt patienterne viste et tilsyneladende 
fordelingsvolumen (Vss/F) på 2 154 l. 
 
Biotransformation 
 
Voclosporin metaboliseres i udstrakt grad, fortrinsvis af CYP3A4, og omdannes til oxidative 
metabolitter. Voclosporin er den vigtigste cirkulerende komponent efter en enkeltdosis af 
[14C]-voclosporin. Én større metabolit sås i humant helblod og repræsenterede 16,7 % af den samlede 
eksponering. Denne større metabolit forventes ikke at bidrage til voclosporins farmakologiske 
aktivitet, da den i henhold til rapporter er ca. 8 gange mindre potent i en lymfocytproliferationsanalyse 
og udviser lavere eksponering end voclosporin. 
 
Elimination 
 
Den gennemsnitlige tilsyneladende clearance ved steady state (CLss/F) efter administration af 
voclosporin 23,7 mg to gange dagligt er 63,6 l/t (37,5 % CV). Den gennemsnitlige terminale 
halveringstid (t½) ved steady state er ca. 30 timer (interval: 24,9-36,5 timer). 
 
Efter oral enkeltdosisadministration af 70 mg [14C]-voclosporin var 94,8 % af radioaktiviteten udskilt 
168 timer efter dosering: 92,7 % blev udskilt i fæces (herunder 5 % som uomdannet voclosporin), og 
2,1 % blev udskilt i urinen (herunder 0,25 % som uomdannet voclosporin). 
 
In vitro-data indikerer, at voclosporin er en hæmmer af OATP1B1 og OATP1B3. 
 
Linearitet/non-linearitet 
 
Hos raske forsøgspersoner sås non-linearitet mellem dosis og eksponering i den lave ende af det 
undersøgte dosisinterval (0,25-1,5 mg/kg to gange dagligt), hvilket havde en relativt beskeden effekt 
på farmakokinetikken. Dosisproportionalitetsfaktoren var altid under 1,5. Denne non-linearitet er ikke 
detekteret inden for det dosisinterval, der er undersøgt hos LN-patienter. 
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Farmakokinetikken hos særlige populationer 
 
Nedsat nyrefunktion 
I kliniske studier blev nyrefunktionen overvåget ud fra eGFR, og doserne blev justeret baseret på en 
protokol for foruddefineret dosisjustering. De inkluderede LN-patienter havde en baseline-
eGFR > 45 ml/min/1,73 m2. Ved dosisjustering skal anbefalingerne i tabel 1 følges. 
 
I et dedikeret studie af nedsat nyrefunktion sås det, at Cmax og AUC efter enkeltdoser og multiple doser 
af voclosporin var de samme hos forsøgspersoner med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 
(CLCr) 60-89 ml/min som estimeret ved Cockcroft Gault) og moderat nedsat nyrefunktion (CLCr 30-
59 ml/min) som hos forsøgspersoner med normal nyrefunktion (CLCr ≥ 90 ml/min). Efter en 
enkeltdosis voclosporin hos forsøgspersoner med svært nedsat nyrefuntion (CLCr < 30 ml/min) steg 
Cmax og AUC hhv. 1,5 og 1,7 gange. Det vides ikke, hvilken effekt terminal nyresygdom (ESRD) med 
eller uden hæmodialyse har på voclosporins farmakokinetik (se pkt. 4.2). 
 
Nedsat leverfunktion 
I et dedikeret studie af nedsat leverfunktion sammenlignede man systemisk eksponering for 
voclosporin hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (hhv. Child-Pugh A og B) med 
systemisk eksponering hos raske kontrolpersoner med normal leverfunktion. Hos patienter med let og 
moderat nedsat leverfunktion steg Cmax og AUC0-48 for voclosporin hhv. 1,5 og ca. 2 gange (se 
pkt. 4.2). Voclosporin er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (ChildPugh C) 
og anbefales derfor ikke til brug hos disse patienter (se pkt. 4.4). 
 
Alder, køn, etnisk oprindelse og vægt 
I en farmakokinetisk populationsanalyse til vurdering af betydningen af alder, køn, etnisk oprindelse 
og vægt sås ingen klinisk signifikant indvirkning af disse kovariater på eksponeringen for voclosporin. 
 
5.3 Non-kliniske sikkerhedsdata 
 
Følgende bivirkninger er ikke observeret i kliniske studier, men er set i dyreforsøg efter 
eksponeringsniveauer, der svarer til kliniske eksponeringsniveauer, og kan muligvis være klinisk 
relevante: 
 
Dyreforsøg med gentagne doser har vist neurohistologiske fund af gliose og perivaskulære infiltrater i 
hjernen eller rygmarven hos rotter, men ikke hos hunde og aber. Disse fund sås ikke ved doser på ca. 
0,3 gange den anbefalede maksimumdosis til mennesker (MRHD) 23,7 mg voclosporin to gange 
dagligt baseret på lægemiddeleksponeringen (AUC)). 
 
I et 39-ugers studie af oral toksikologi hos cynomolgusaber sås malignt lymfom ved en dosis på 
150 mg/kg/dag (ca. 4 og 7 gange over MRHD baseret på lægemiddeleksponeringen (AUC) hos hhv. 
han- og hundyr). Ved denne dosis sås der hos aberne høje niveauer af immunsuppression som 
indikeret af maksimale niveauer af calcineurinhæmning (Emax) på over 80 %. Nuleffektniveauet 
(NOAEL) for dette fund var 75 mg/kg/dag (ca. 4 gange MRHD baseret på lægemiddeleksponeringen 
(AUC) hos han- og hundyr). 
 
Der sås ingen mutagen eller genotoksisk effekt ved voclosporin i konventionelle 
genotoksicitetsstudier. 
 
I et 2-årigt karcinogenicitetsstudie hos mus, der fik oral voclosporin, sås øget incidens af malignt 
lymfom ved den højeste testede dosis (30 mg/kg/dag; ca. 7,5 gange MRHD baseret på 
lægemiddeleksponering (AUC)). Dette anses for at være sekundært til voclosporinrelateret 
immunsuppression. NOAEL var 10 mg/kg/dag (ca. 1 gange MRHD baseret på 
lægemiddeleksponeringen (AUC)). 
 
I et fertilitetsstudie hos rotter med en 50:50-blanding af voclosporin og voclosporins cis-isomer sås et 
vægtfald i reproduktionsorganerne hos hanner, herunder cauda epididymis, bitestikler, sædblærer, 
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prostata og testikler ved en dosis på 25 mg/kg/dag. NOAEL for disse fund var 10 mg/kg/dag (ca. 
5 gange MRHD baseret på lægemiddeleksponeringen (AUC)). Der sås ingen indvirkning på parrings- 
og fertilitetsparametre, spermmotilitet, -tal og -densitet, antal brunststadier pr. 14 dage hos hunner og 
kejsersnitsparametre. Der sås også fald i prostata- og testikelvægt i 13- og 26-ugers 
toksicitetsstudierne med gentagne doser af en oral 50:50-blanding af voclosporin og voclosporins cis-
isomer ved doser på 25 og 10 mg/kg/dag eller 18 og 7 gange MRHD baseret på 
lægemiddeleksponeringen (AUC). NOAEL for disse effekter i 26-ugers studiet med gentagne doser 
var 2,5 mg/kg/dag (ca. 1 gange MRHD baseret på lægemiddeleksponeringen (AUC)). 
 
Der blev gennemført studier af embryoføtal udvikling med 50:50-blandingen af voclosporin og 
voclosporins cis-isomer hos både rotter og kaniner og med voclosporin hos kaniner. Der sås kun 
embryoføtal toksicitet ved doser, der var forbundet med maternel toksicitet (som sås ved doser, der 
svarede til ca. 15 gange og 1 gang MRHD baseret på lægemiddeleksponeringen (AUC) for hhv. rotter 
og kaniner). Effekten hos moderdyrene omfattede ændret legemsvægt og/eller hævede brystkirtler, 
mens effekten hos fostrene omfattede let nedsat legemsvægt og relaterede variationer i 
skeletudviklingen. Der sås ingen misdannelser i studierne. NOAEL-niveauerne var 10 mg/kg/dag hos 
rotter og 1 mg/kg/dag hos kaniner (ca. 7 gange og 0,01 gange MRHD baseret på 
lægemiddeleksponeringen (AUC) for hhv. rotter og kaniner). 
 
I et studie af præ- og postnatal udvikling hos rotter sås det, at maternel toksicitet ved en dosis på 
25 mg/kg/dag 50:50-blanding af voclosporin og voclosporins cis-isomer (ca. 17 gange MRHD baseret 
på lægemiddeleksponeringen (AUC)) forsinkede fødslen (dystoki), hvilket medførte en reduktion i det 
gennemsnitlige samlede antal fødte unger og overlevende unger pr. kuld. Denne dosis var forbundet 
med maternel toksicitet baseret på nedsat vækst i legemsvægten. Der sås ingen bivirkninger hos 
moderdyrene eller deres unger ved doser på ca. 3 gange MRHD og derunder (baseret på 
lægemiddeleksponeringen (AUC) ved en maternel oral NOAEL-dosis på 10 mg/kg/dag). Der sås 
ingen effekt på afkommets adfærdsmæssige og fysiske udvikling eller på han- og hunafkommets 
reproduktionsevne. Nuleffektdosis for ungernes fødsel og overlevelse var 10 mg/kg/dag. 
 
Den lægemiddelafledte radioaktivitet blev hurtigt udskilt i mælken efter oral administration af 
[14C]-voclosporin hos diegivende rotter. Når et lægemiddel udskilles i mælken hos dyr, vil det 
sandsynligvis også blive udskilt i mælken hos mennesker. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Hjælpestoffer 
 
Kapselindhold 
 
Ethanol 
E-vitamin (E307)-polyethylenglycolsuccinat (tocofersolan) 
Polysorbat 40 
Mellemlange triglyceridkæder 
 
Kapselskal 
 
Gelatine 
Sorbitol 
Glycerin 
Renset vand 
Titandioxid (E171) 
Rød jernoxid (E172) 
Gul jernoxid (E172) 
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Tekniske hjælpestoffer 
 
Sojalecitin 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
Ikke relevant 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
3 år 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt. 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 
 
Bløde kapsler fås i blisterkort af koldformet aluminium med laminerede bag- og formaterialer, der er 
samlet ved varmforsegling. Hvert blisterkort indeholder 18 bløde kapsler. Én æske indeholder 180 
eller 576 bløde kapsler. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Regler for bortskaffelse 
 
Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Herikerbergweg 292 
1101 CT Amsterdam 
Holland 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE) 
 
EU/1/22/1678/001 (180 bløde kapsler) 
EU/1/22/1678/002 (576 bløde kapsler) 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 
Dato for første markedsføringstilladelse: 15. september 2022 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 
Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 
 
  

http://www.ema.europa.eu/
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A. FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE 
 
Navn og adresse på den fremstiller (de fremstillere), der er ansvarlig(e) for batchfrigivelse 
 
Millmount Healthcare Limited 
Block-7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, K32 YD60, 
Irland 
 
 
B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG 

ANVENDELSE 
 
Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe 
(se bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2). 
 
 
C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
• Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er) 
 
Kravene for fremsendelse af PSUR´er for dette lægemiddel fremgår af listen over EU-referencedatoer 
(EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer 
offentliggjort på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal fremsende den første PSUR for dette præparat inden for 
6 måneder efter godkendelsen. 
 
 
D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG 

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET 
 
• Risikostyringsplan (RMP) 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger 
vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul 
1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP. 
 
En opdateret RMP skal fremsendes: 
• på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur 
• når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der 

kan medføre en væsentlig ændring i benefit/risk-forholdet, eller som følge af, at en vigtig 
milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået. 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
ÆSKE 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Lupkynis 7,9 mg bløde kapsler 
voclosporin 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
Hver blød kapsel indeholder 7,9 mg voclosporin. 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Indeholder alkohol (ethanol), sorbitol og kan indeholde spor af sojalecitin. 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Blød kapsel  
180 bløde kapsler 
576 bløde kapsler 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 
 
Oral anvendelse. 
Synk de bløde kapsler hele. 
Læs indlægssedlen inden brug. 
 
 
6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt. 
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10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE 
ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 

 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Herikerbergweg 292 
1101 CT Amsterdam 
Holland 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE) 
 
EU/1/22/1678/001 (180 bløde kapsler) 
EU/1/22/1678/002 (576 bløde kapsler) 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT 
 
lupkynis 7,9 mg 
 
 
17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE 
 
Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator. 
 
 
18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA 
 
PC 
SN 
NN 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP 
 
BLISTER 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
Lupkynis 7,9 mg kapsel 
voclosporin 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
Otsuka 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
EXP 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANDET 
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B. INDLÆGSSEDDEL 
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Indlægsseddel: Information til patienten 
 

Lupkynis 7,9 mg bløde kapsler 
 

voclosporin 
 

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye 
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i 
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 
 
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den 
indeholder vigtige oplysninger. 
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen 

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som 

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4. 
 
Oversigt over indlægssedlen 
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lupkynis 
3. Sådan skal du tage Lupkynis 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 
 
 
1. Virkning og anvendelse 
 
Lupkynis indeholder det aktive stof voclosporin. Det anvendes til behandling af lupus nefritis 
(inflammation/betændelse i nyrerne forårsaget af lupus) hos voksne i alderen 18 år eller derover. 
 
Det aktive stof i Lupkynis tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calcineurinhæmmere, og som kan 
anvendes til kontrol af kroppens immunforsvar (immunsvækkende stoffer). Ved lupus går kroppens 
eget immunforsvar ved en fejl til angreb på dele af kroppen, herunder nyrerne (lupus nefritis). 
Lægemidlet nedsætter immunsystemets respons og medfører derved en reduktion af 
inflammationen/betændelsen i nyrerne og en mindskning af symptomerne, herunder hævede ben, 
ankler eller fødder, forhøjet blodtryk og træthed, samt en bedring af nyrefunktionen. 
 
 
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lupkynis 
 
Tag ikke Lupkynis 
- hvis du er allergisk over for voclosporin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lupkynis (angivet 

i punkt 6). 
- hvis du tager andre lægemidler som f.eks. ketoconazol-tabletter (til behandling af Cushings 

syndrom, når kroppen producerer for meget kortisol), itraconazol eller clarithromycin (til 
behandling af visse svampe- og bakterieinfektioner). 

 
Advarsler og forsigtighedsregler 
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lupkynis, hvis noget af følgende gælder for dig: 
- Hvis din nyresygdom forværres, skal din dosis af lægemidlet muligvis ændres. Lægen vil 

regelmæssigt kontrollere, hvor godt dine nyrer fungerer. 
- Hvis du har risikofaktorer for pure red cell aplasia (PRCA), der er en sjælden sygdom, hvor 

knoglemarven ikke danner tilstrækkeligt med røde blodlegemer. Sådanne risikofaktorer er 
tidligere infektion med parvovirus B19 eller andre tidligere behandlinger, der kan medføre 
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PRCA. 
- Hvis du har eller udvikler forhøjet blodtryk. Lægen vil tjekke dit blodtryk hver 2. uge den første 

måned og derefter med regelmæssige mellemrum. Lægen kan give dig blodtrykssænkende 
medicin eller vurdere, at du skal holde op med at tage dette lægemiddel. 

- Dette lægemiddel kan øge risikoen for lidelser i nervesystemet, herunder hovedpine, skælven, 
synsændringer, krampeanfald, forvirring eller svaghed i et eller flere lemmer. Hvis du får et 
eller flere af disse nye symptomer eller oplever forværring af eksisterende symptomer, kan 
lægen vurdere, at du skal stoppe med at tage dette lægemiddel eller have en lavere dosis 
(se pkt. 4). 

- Hvis du planlægger at få en vaccination, eller hvis du har fået en vaccination inden for de 
seneste 30 dage. Dette lægemiddel kan påvirke responset på vaccination, idet vacciner, der 
indgives under behandling med dette lægemiddel, kan være mindre effektive. 

- Hvis du tidligere har haft pludselige og livstruende allergiske reaktioner (anafylaktiske 
reaktioner) over for soja eller jordnødder, må du ikke få dette lægemiddel. 

 
Dette lægemiddel kan øge kaliumniveauet i blodet, hvilket kan være alvorligt og kræve behandling. 
Lægen vil regelmæssigt kontrollere dit kaliumniveau under behandlingen. 
 
Dette lægemiddel er ikke undersøgt hos patienter med alvorlige leverproblemer og anbefales derfor 
ikke til disse patienter. 
 
Dette lægemiddel kan påvirke hjertets elektriske aktivitet (QT-forlængelse). Det kan give alvorlige 
hjerterytmeforstyrrelser. Tidlige symptomer er svimmelhed og besvimelse. 
 
Sollys og UV-lys 
Dette lægemiddel øger risikoen for udvikling af visse typer kræft, navnlig hudkræft. Du skal undgå 
eller begrænse eksponering for sollys og UV-lys ved at gå med tilstrækkeligt beskyttende tøj og sørge 
for hyppig påføring af solcreme med høj beskyttelsesfaktor. 
 
Infektioner 
Dette lægemiddel kan øge risikoen for at udvikle infektioner, herunder alvorlige eller dødelige 
infektioner. Kontakt lægen, hvis du får nogen tegn på infektion, f.eks. feber, kulderystelser eller ondt i 
halsen. Lægen vil vurdere, om du skal holde op med at tage lægemidlet (se pkt. 4). 
 
Børn og unge 
Tag ikke dette lægemiddel, hvis du er under 18 år, da det ikke er undersøgt i denne aldersgruppe. 
 
Ældre 
Dette lægemiddel anbefales ikke, hvis du er over 75 år, da det ikke er undersøgt i denne aldersgruppe. 
 
Brug af anden medicin sammen med Lupkynis 
Sig det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager, for nylig har taget eller planlægger at tage 
andre lægemidler. 
 
Fortæl det navnlig til lægen, hvis du tager: 
- medicin til behandling af svampeinfektioner, f.eks. itraconazol og fluconazol. 
- medicin til behandling af Cushings syndrom (når kroppen producerer for meget kortisol), f.eks. 

ketoconazol-tabletter. 
- medicin til behandling af forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer, f.eks. digoxin, diltiazem og 

verapamil. 
- medicin til forebyggelse af blodpropper, f.eks. dabigatranetexilat. 
- medicin til behandling af epilepsi, f.eks. carbamazepin og phenobarbital. 
- naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum (til behandling af let depression). 
- medicin til lindring af symptomer ved sæsonbestemt høfeber, f.eks. fexofenadin. 
- antibiotiske lægemidler til behandling af bakterieinfektioner, f.eks. rifampicin, clarithromycin 

og erythromycin. 
- medicin mod forhøjet kolesterol, f.eks. simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin og pravastatin. 
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- medicin til behandling af hiv-infektioner, f.eks. det antiretrovirale lægemiddel efavirenz. 
 
Brug af Lupkynis sammen med mad og drikke 
Dette lægemiddel kan tages med eller uden mad. Du må ikke spise grapefrugt og drikke 
grapefrugtjuice under behandlingen med dette lægemiddel, da det kan påvirke lægemidlets virkemåde. 
 
Graviditet, amning og frugtbarhed 
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal 
du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 
 
Dette lægemiddel bør ikke anvendes under graviditet og hos fødedygtige kvinder, der ikke bruger 
prævention. 
 
Sig det til lægen, hvis du ammer. Det vides ikke, om lægemidlet kan udskilles i modermælk og 
påvirke barnet. Lægen vil drøfte med dig, om du skal standse behandlingen med dette lægemiddel, 
mens du ammer, eller om du skal ophøre med at amme. 
 
Der foreligger ingen data om dette lægemiddels indvirkning på forplantningsevnen hos mennesker. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed 
Lupkynis forventes ikke at påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 
 
Lupkynis indeholder alkohol 
Dette lægemiddel indeholder 21,6 mg alkohol (ethanol) i hver kapsel. En dosis på 3 kapsler Lupkynis 
indeholder således 64,8 mg ethanol, hvilket svarer til under 2 ml øl eller 1 ml vin. Den lille mængde 
alkohol, der er i dette lægemiddel, vil ikke have nogen mærkbar effekt. 
 
Lupkynis indeholder sorbitol 
Dette lægemiddel indeholder 28,7 mg sorbitol i hver kapsel. 
 
Lupkynis kan indeholde sojalecitin  
Dette lægemiddel kan indeholde spor af sojalecitin. Hvis du har oplevet anafylaktiske reaktioner på 
soja eller jordnødder, må du ikke bruge dette lægemiddel. 
 
 
3. Sådan skal du tage Lupkynis 
 
Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller 
apotekspersonalet. 
 
Den anbefalede dosis Lupkynis er tre kapsler to gange dagligt (tages gennem munden). 
 
Kapslerne skal sluges hele og kan tages med eller uden mad. 
 
Tag de daglige doser på omtrent samme tidspunkt hver dag med mindst 8 timers mellemrum og meget 
gerne med 12 timers mellemrum (så tæt på som muligt, f.eks. kl. 8.00 om morgenen og kl. 20.00 om 
aftenen). 
 
Dette lægemiddel bør tages i kombination med et andet immunsvækkende lægemiddel 
(mycophenolatmofetil). 
 
Hvis du har taget for meget Lupkynis 
Hvis du er kommet til at tage for mange kapsler, skal du øjeblikkeligt kontakte lægen eller tage på 
skadestuen. Symptomer på overdosering kan omfatte hurtig hjerterytme og skælven (ukontrollerede 
rystelser i en eller flere dele af kroppen). 
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Hvis du har glemt at tage Lupkynis 
Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt, hvis der ikke er gået mere end 
4 timer efter det planlagte tidspunkt for den glemte dosis. Hvis der er gået mere end 4 timer, siden du 
skulle have taget dosen, skal du springe den over og tage den næste planlagte dosis på det sædvanlige 
tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 
 
Hvis du holder op med at tage Lupkynis 
Stop ikke behandlingen, medmindre lægen siger, du skal. 
 
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 
 
 
4. Bivirkninger 
 
Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 
Dette lægemiddel kan give følgende bivirkninger: 
 
Alvorlige bivirkninger 
 
Hvis du får en eller flere af disse bivirkninger, skal du kontakte lægen, som kan råde dig til at ophøre 
med at tage dette lægemiddel eller reducere dosen. 
 
Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) 
- Symptomer på infektion (f.eks. feber, ømhed i kroppen, træthed, hoste eller nysen, kvalme, 

opkastning eller diarré) 
 
Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 
- Nyopståede symptomer på nerve- eller hjernepåvirkning, f.eks. krampeanfald 
 
Andre bivirkninger 
 
Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) 
- Infektion i de øvre luftveje 
- Nedsat antal røde blodlegemer (kan gøre huden bleg og forårsage svaghed eller åndenød 

(anæmi)) 
- Hovedpine 
- Forhøjet blodtryk 
- Hoste 
- Diarré 
- Mavesmerter 
- Ændret nyrefunktion, hvilket kan betyde nedsat mængde urin samt ny eller forværret hævelse i 

benene eller fødderne 
 
Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 
- Infektioner, der enten skyldes bakterier (f.eks. urinvejsinfektion) eller virus (f.eks. helvedesild) 
- Betændelse i mave-tarm-kanalen 
- Influenza 
- Forhøjet kalium i blodprøver 
- Nedsat appetit 
- Skælven 
- Kvalme 
- Unormal hævelse, blødning og/eller betændelse i tandkødet 
- Fordøjelsesbesvær 
- Hårtab 
- Kraftig og/eller unormal hårvækst et eller flere steder på kroppen 
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Indberetning af bivirkninger 
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også 
mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også 
indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i 
Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information 
om sikkerheden af dette lægemiddel. 
 
 
5. Opbevaring 
 
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter EXP. 
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 
Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt. 
Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke 
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.  
 
 
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 
 
Lupkynis indeholder: 
- Aktivt stof: voclosporin Hver blød kapsel Lupkynis indeholder 7,9 mg voclosporin. 
- Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselindhold: ethanol, E-vitamin (E307)-polyethylenglycolsuccinat (tocofersolan), polysorbat 
40 og mellemlange triglyceridkæder 
Kapselskal: gelatine, sorbitol, glycerin, renset vand, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172), gul 
jernoxid (E172) 
Hjælpestof: sojalecitin 

 
Udseende og pakningsstørrelser 
Lupkynis 7,9 mg lyserøde/orange bløde kapsler på ca. 13 × 6 mm pakket i blisterkort. Hvert blisterkort 
indeholder 18 bløde kapsler. Én æske indeholder 180 eller 576 bløde kapsler. 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
Indehaver af markedsføringstilladelsen 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Herikerbergweg 292 
1101 CT Amsterdam 
Holland 
 
Fremstiller 
Millmount Healthcare Limited 
Block-7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, K32 YD60, 
Irland 
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale 
repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 
 
België/Belgique/Belgien 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Lietuva 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

България 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Teл: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Česká republika 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Magyarország 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Danmark 
Otsuka Pharma Scandinavia AB 
Tlf: +46 (0) 8 545 286 60 
 

Malta 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Deutschland 
Otsuka Pharma GmbH 
Tel: +49 (0) 69 1700 860 
 

Nederland 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Eesti 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Norge 
Otsuka Pharma Scandinavia AB 
Tlf: +46 (0) 8 545 286 60 
 

Ελλάδα 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Thλ: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Österreich 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

España 
Otsuka Pharmaceutical S.A 
Tel: +34 (0) 93 208 1020 
 

Polska 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

France 
Otsuka Pharmaceutical France SAS 
Tél: +33 (0) 1 47 08 00 00 
 

Portugal 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Hrvatska 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

România 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Ireland 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Slovenija 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Ísland 
Otsuka Pharma Scandinavia AB 
Sími: +46 (0) 8 545 286 60 
 

Slovenská republika 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Italia 
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. 
Tel: +39 (0) 2 0063 2710 
 

Suomi/Finland 
Otsuka Pharma Scandinavia AB 
Puh/Tel: +46 (0) 8 545 286 60 
 

Κύπρος 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Thλ: +31 (0) 20 85 46 555 
 

Sverige 
Otsuka Pharma Scandinavia AB 
Tel: +46 (0) 8 545 286 60 
 

Latvija 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0) 20 85 46 555 
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Denne indlægsseddel blev senest ændret 
 
Andre informationskilder 
Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme 
og om, hvordan de behandles. 
 
 

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