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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

Ondexxya 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 200 mg andexanet alfa*.

Efter rekonstitution indeholder hver ml opløsning 10 mg andexanet alfa.

* Andexanet alfa fremstilles ved hjælp af rekombinant-DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesisk 
hamster (CHO-celler).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Pulver til infusionsvæske, opløsning. Hvidt til offwhite lyofiliseret pulver.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Til voksne patienter, der behandles med en direkte faktor Xa (FXa)-inhibitor (apixaban eller 
rivaroxaban), når der er behov for revertering af antikoagulation på grund af livstruende eller 
ukontrolleret blødning.

4.2 Dosering og administration

Begrænset til udelukkende hospitalsbrug.

Dosering
Andexanet alfa administreres som en intravenøs bolus ved en målhastighed på ca. 30 mg/min over 
15 minutter (lav dosis) eller 30 minutter (høj dosis), efterfulgt af administration af en kontinuerlig
infusion af 4 mg/min (lav dosis) eller 8 mg/min (høj dosis) i 120 minutter (se tabel 1).

Tabel 1: Doseringsprogrammer

Indledende
intravenøs

bolus

Kontinuerlig
intravenøs

infusion

Nødvendigt samlet 
antal 200 mg-

hætteglas

Lav dosis
400 mg ved en 

målhastighed på 30 mg/min
4 mg/min i 120 minutter

(480 mg)
5

Høj dosis
800 mg ved en 

målhastighed på 30 mg/min
8 mg/min i 120 minutter

(960 mg)
9
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Revertering af apixaban
Det anbefalede dosisprogram for Ondexxya er baseret på dosen af apixaban, som patienten tager på 
tidspunktet for revertering af antikoagulation, samt hvor længe det er siden patientens sidste dosis
apixaban blev taget (se tabel 2). Måling af anti-FXa-niveauet ved baseline bør støtte den kliniske 
beslutning om at begynde behandlingen (hvis niveauet er tilgængeligt inden for et acceptabelt 
tidsinterval).

Tabel 2: Oversigt over dosering til revertering af apixaban

FXa-inhibitor Sidste dosis

Tidsrum siden sidste dosis før start på Ondexxya

< 8 timer eller ukendt ≥ 8 timer

Apixaban

≤ 5 mg Lav dosis

Lav dosis
> 5 mg/ 
ukendt

Høj dosis

Revertering af rivaroxaban
Det anbefalede dosisprogram for Ondexxya er baseret på dosen af rivaroxaban, som patienten tager på 
tidspunktet for revertering af antikoagulation, samt hvor længe det er siden patientens sidste dosis 
rivaroxaban blev taget (se tabel 3). Måling af anti-FXa-niveauet ved baseline bør støtte den kliniske 
beslutning om at begynde behandlingen (hvis niveauet er tilgængeligt inden for et acceptabelt 
tidsinterval).

Tabel 3: Oversigt over dosering til revertering af rivaroxaban

FXa-inhibitor Sidste dosis

Tidsrum siden sidste dosis før start på Ondexxya

< 8 timer eller ukendt ≥ 8 timer

Rivaroxaban
≤ 10 mg Lav dosis

Lav dosis
> 10 mg/ ukendt Høj dosis

Genstart på antitrombotisk behandling
Efter administration af Ondexxya og standsning af en større blødning bør genstart af antikoagulation 
overvejes til forebyggelse af trombotiske hændelser på grund af patientens tilgrundliggende 
medicinske tilstand. Antitrombotisk behandling kan genstartes, så snart det er medicinsk indiceret efter
behandling, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. En medicinsk 
vurdering skal afveje fordelene ved antikoagulation mod risiciene for fornyet blødning (se pkt. 4.4).

Særlige populationer
Ældre patienter (i alderen 65 år og derover): En dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter
(se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion: Virkningen af nedsat nyrefunktion på eksponeringsniveauerne af andexanet alfa 
er ikke blevet vurderet. På baggrund af eksisterende data vedrørende clearance anbefales ingen
dosisjustering.

Nedsat leverfunktion: På baggrund af eksisterende data vedrørende clearance af andexanet alfa 
anbefales ingen dosisjustering. Sikkerheden og virkningen er ikke blevet undersøgt hos patienter med
nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population: Andexanet alfas sikkerhed og virkning hos børn og unge er ikke klarlagt. Der 
foreligger ingen data.
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Administration
Intravenøs anvendelse
Efter rekonstitution af et passende antal hætteglas med Ondexxya overføres den rekonstituerede 
opløsning (10 mg/ml) uden yderligere fortynding til sterile sprøjter med stort volumen, hvis en 
sprøjtepumpe anvendes til administration, eller til egnede tomme intravenøse poser, der består af 
polyolefin (PO)- eller polyvinylchlorid (PVC)-materiale (se pkt. 6.6). Før administration ved i.v.-
infusion skal et 0,2 eller 0,22 mikron in-line polyethersulfon (PES) eller tilsvarende
lavproteinbindende filter anvendes.

Ondexxya administreres som en i.v.-bolus ved en målhastighed på ca. 30 mg/min over 15 minutter
(lav dosis) eller 30 minutter (høj dosis), efterfulgt af administration af en kontinuerlig infusion af 4 mg
(lav dosis) eller 8 mg (høj dosis) pr. minut i 120 minutter (se tabel 1).

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kendt allergisk reaktion mod hamsterproteiner.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Begrænsninger for anvendelse
Klinisk virkning er baseret på revertering af anti-FXa-aktivitet hos raske frivillige og hos blødende 
patienter, der blev doseret med apixaban eller rivaroxaban. Andexanet alfa er ikke egnet til 
forbehandling ved akut operation. Bør ikke anvendes til edoxaban- eller enoxaparin-revertering på 
grund af manglende data. Andexanet alfa vil ikke revertere virkningerne af ikke-FXa-inhibitorer (se 
pkt. 5.1).

Behandlingsovervågning bør overvejende baseres på kliniske parametre, der er tegn på passende 
respons (det vil sige opnåelse af hæmostase), manglende virkning (det vil sige fornyet blødning) og 
utilsigtede hændelser (det vil sige tromboemboliske hændelser). Overvågning behandling med 
andexanet alfa bør ikke baseres på anti-FXa-aktivitet. Kommercielle anti-FXa-aktivitetsanalyser er 
ikke egnede til måling af anti-FXa-aktivitet efter administration af andexanet alfa, da disse analyser 
fejlagtigt viser forhøjet anti-FXa-aktivitet, hvilket medfører en væsentlig underestimering af andexanet 
alfas reverteringsaktivitet.

Dosisanbefalinger er baseret på datamodellering for raske frivillige. Der har endnu ikke været en 
succesfuld validering. Data fra blødende patienter er begrænset. Data tyder på en højere risiko for 
trombose hos patienter, der får den høje dosis af andexanet, tidligere lav dosis af anti-FXa-inhibitor,
og patienter der får rivaroxaban.

I studie 14-505 er inkluderet patienter med intrakraniel blødning (ICH) (GCS > 7 og 
hæmatomvolumen < 60 ml). Behandling af patienter med en sværere grad af ICH med andexanet alfa 
er ikke blevet undersøgt.

Trombotiske hændelser
Der er rapporteret trombotiske hændelser efter behandling med andexanet alfa (se pkt. 4.8 og 5.1). 
Patienter, der behandles med FXa-inhibitorer, har tilgrundliggende sygdomstilstande, der
prædisponerer dem for trombotiske hændelser. Revertering af FXa-inhibitorbehandling eksponerer 
patienterne for den trombotiske risiko ved deres tilgrundliggende sygdom. Endvidere er der blevet 
påvist en uafhængig prokoagulerende virkning af andexanet alfa medieret af hæmning af 
vævsfaktorsystem-inhibitoren (tissue factor pathway inhibitor, TFPI), hvilket kan udgøre en risiko for 
at udvikle trombose. Varigheden af denne virkning hos blødende patienter er ikke kendt. 
Laboratorieparametre, såsom anti-FXa-aktivitet, endogent trombotisk potentiale (ETP) eller markører 
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for trombose, er muligvis ikke troværdig vejledning. For at reducere denne risiko bør genoptagelse af 
antikoagulationsbehandling overvejes, så snart det er medicinsk passende efter gennemført
behandling.

Hos raske frivillige er der observeret dosisafhængige stigninger i koagulationsmarkørerne F1+2, TAT
og D-dimer og dosisafhængige reduktioner i TFPI efter administration af andexanet alfa, men der er 
ingen rapporterede tromboemboliske hændelser. Disse markører blev ikke målt hos patienter 
inkluderet i studie 14-505, men der er observeret tromboemboliske hændelser (se pkt. 4.8 og 5.1). 
Overvågning for tegn og symptomer på trombose anbefales derfor kraftigt.

Anvendelse af andexanet alfa sammen med andre støtteforanstaltninger
Andexanet alfa kan anvendes sammen med standardhæmostatiske støtteforanstaltninger, der vurderes 
at være medicinsk passende.

Sikkerheden ved andexanet alfa er ikke blevet evalueret hos patienter, der har fået
protrombinkomplekskoncentrater, rekombinant faktor VIIa eller fuldblod inden for syv dage før 
blødningshændelsen, da de var ekskluderet fra kliniske studier. Behandlinger med 
prokoagulationsfaktorer (f.eks. 3- eller 4-faktor protrombinkomplekskoncentrat (PCC)/aktiveret PCC, 
rekombinant faktor VIIa, frisk frosset plasma) og fuldblod bør undgås, med mindre det er absolut
nødvendigt, på grund af manglende data i kombination med disse behandlinger.

Interaktion med heparin
Anvendelse af andexanet forud for heparinbehandling (f.eks. under operation) skal undgås, da
andexanet medfører manglende respons på heparin. Anvendelse af andexanet som antidot mod heparin 
eller lavmolekylært heparin er ikke vurderet og kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Infusionsrelaterede reaktioner
I tilfælde af lette eller moderate infusionsreaktioner kan omhyggelig observation være tilstrækkelig. 
Ved moderate symptomer kan det overvejes at foretage en kort afbrydelse eller nedsætte 
infusionshastigheden med genoptagelse af infusionen, når symptomerne har fortaget sig. 
Diphenhydramin kan administreres.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med andexanet alfa.

In-vitro data tyder på interaktion mellem andexanet alfa og heparin-anti-trombin III (ATIII) 
komplekset og neutralisering af heparins antikoagulerende virkning. Off-label brug af andexanet alfa 
før operation med planlagt heparinantikoagulation er blevet rapporteret at medføre manglende respons 
på heparin (se pkt. 4.4). Anvendelse af andexanet som antidot mod heparin eller lavmolekylært 
heparin er ikke vurderet og kan ikke anbefales.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet
Der er ingen data fra anvendelse af andexanet alfa til gravide kvinder. Data fra dyreforsøg er 
utilstrækkelige hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Andexanet alfa bør ikke anvendes 
under graviditeten eller til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Amning
Det er ukendt, om andexanet alfa udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke
udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med andexanet alfa.

Fertilitet
Der er ingen data om virkningen af andexanet alfa på human fertilitet.
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4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Andexanet alfa påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene 
maskiner.

4.8 Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil
Sikkerheden for andexanet alfa er blevet evalueret i kliniske studier, der indbefattede 417 raske 
forsøgspersoner, der fik administreret en FXa-inhibitor, samt hos 419 patienter i et fase IIIb/IV-studie
(studie 14-505), som havde akutte større blødninger og var i behandling med en FXa-inhibitor
(apixaban og rivaroxaban).

I kliniske studier med raske forsøgspersoner, der fik administreret en FXa-inhibitor og herefter fik
andexanet alfa, var hyppigheden af bivirkninger ens i gruppen, som blev behandlet med adexanet alfa 
(16,8 %), og i placebogruppen (12,2 %). De hyppigst observerede bivirkninger var lette eller moderate 
infusionsrelaterede reaktioner, der omfattede symptomer, såsom rødmen, varmefølelse, hoste, 
dysgeusi og dyspnø, som forekom inden for få minutter til få timer efter infusionen. Blandt de 
undersøgte raske forsøgspersoner oplevede kvinder flere bivirkninger (overvejende infusionsrelaterede 
reaktioner) end mænd.

I studierne med raske forsøgspersoner blev der hyppigt observeret stigninger > 2 x ULN af D-dimer og 
protrombinfragmenter F1+2. Disse stigninger blev opretholdt i mellem adskillige timer og få dage 
efter administration, men der blev ikke rapporteret nogen trombotiske hændelser.

Hos patienter med større blødninger er trombosemarkører ikke blevet undersøgt, da blødning kan 
påvirke resultaterne for trombosemarkører. Tromboser og tromboemboliske hændelser er almindeligt 
dokumenteret.

Tabel med liste over bivirkninger
Tabel 4 viser en liste over bivirkninger hos patienter med større blødninger fra studie 14-505, der 
inkluderede 419 patienter, der fik apixaban og rivaroxaban, med akut større blødning, som blev 
behandlet med andexanet alfa. Bivirkningerne er klassificeret efter systemorganklasse (SOC) og 
hyppighed ved anvendelse af følgende konvention: 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) eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 4: Liste over bivirkninger hos patienter med større blødninger

Systemorganklasse Meget almindelig
≥ 1/10

Almindelig
≥ 1/100 til < 1/10

Ikke almindelig
≥ 1/1.000 til < 1/100

Nervesystemet Cerebrovaskulær 
hændelse

Iskæmisk 
apopleksi

Cerebralt infarkt

Transitorisk iskæmisk attak

Hjerte Akut myokardie-
infarkt

Myokardieinfarkt

Hjertestop

Vaskulære sygdomme Dyb vene-
trombose

Okklusion af arteria iliaca

Luftveje, thorax og
mediastinum

Lungeemboli
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Almene symptomer og 
reaktioner på 
administrationsstedet

Pyreksi

Traumer, forgiftninger og 
behandlingskomplikationer

Infusionsrelateret reaktiona

aRapportede tegn/symptomer (stivhed, kulderystelser, forhøjet blodtryk, lav iltmætning, uro og forvirring) var 
forbigående og af sværhedsgraden mild til moderat.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger
Baseret på data fra 419 patienter fra fase IIIb/IV-studiet 14-505, der blev behandlet med apixaban og 
rivaroxaban og havde en akut større blødningsepisode, oplevede to patienter (0,5 %) en 
infusionsrelateret reaktion, hvor ingen af dem blev vurderet som svære (1 moderat, 1 let).

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 ingen klinisk erfaring med overdosering af andexanet alfa. Der er ikke observeret nogen 
dosisbegrænsende toksiciteter under kliniske studier.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Alle andre terapeutiske produkter, modgifte. ATC-kode: V03AB38

Virkningsmekanisme
Andexanet alfa er en rekombinant form af humant FXa-protein, der er blevet modificeret, så det 
mangler FXa-enzymatisk aktivitet. Serinen i det aktive site er substitueret med alanin, hvilket gør
molekylet ude af stand til at spalte og aktivere protrombin, og gamma-carboxyglutaminsyre (Gla)-
domænet er fjernet til eliminering af proteinets evne til at samles i protrombinasekomplekset, hvorved 
antikoagulationsvirkninger er fjernet. 

Andexanet alfa er et specifikt reverteringsmiddel for FXa-inhibitorer. Den overvejende
virkningsmekanisme er bindingen og inaktiveringen af FXa-inhibitoren. Desuden er det observeret, at 
andexanet alfa binder til og hæmmer vævsfaktorsystem-inhibitoren (TFPI). Hæmning af TFPI-
aktiviteten kan øge vævsfaktor-initieret trombingenerering og inducere en prokoagulerende virkning.

Farmakodynamisk virkning
Virkningen af andexanet alfa kan måles ved hjælp af farmakodynamiske markører, herunder fri
fraktion af tilgængelig FXa-inhibitor, samt ved reetablering af trombingenerering. Desuden er det 
blevet påvist, at andexanet alfa hæmmer TFPI-aktiviteten.

Kommercielle anti-FXa-aktivitetsanalyser er ikke egnede til måling af anti-FXa-aktivitet efter 
administration af andexanet alfa. Som følge af den reversible binding af andexanet alfa til FXa-
inhibitoren medfører den kraftige fortynding af prøven, der aktuelt anvendes i disse analyser, spaltning
af inhibitoren fra andexanet alfa, hvilket resulterer i fejlagtig påvisning af forhøjede anti-FXa-
aktivitetsniveauer; dette fører til en væsentlig underestimering af andexanet alfas reverteringsaktivitet.

Prospektive, randomiserede, placebokontrollerede dosisbestemmende studier med raske 
forsøgspersoner har fastlagt hvilken dosis af og hvilket doseringsprogram for andexanet alfa, der er 
nødvendig til revertering af anti-FXa-aktivitet og reetablering af trombingenerering for FXa-

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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inhibitorer (apixaban eller rivaroxaban), ved hjælp af modificerede analyser, der ikke er kommercielt 
tilgængelige.

Den maksimale revertering af anti-FXa-aktivitet blev opnået inden for to minutter efter gennemførelse 
af bolusadministrationen. Administration af andexanet alfa som en bolus efterfulgt af kontinuerlig
infusion resulterede i et vedvarende fald i anti-FXa-aktivitet. Anti-FXa-aktiviteten vendte tilbage til 
placeboniveauerne og derover ca. to timer efter afslutningen af en bolus eller infusion afhængig af 
dosis.

Når andexanet alfa blev administreret som en bolus efterfulgt af en kontinuerlig infusion, forekom det 
maksimale fald i ubundne FXa-inhibitorer hurtigt (inden for to minutter efter afslutning af bolussen),
og det blev opretholdt under infusionen, hvorefter det steg gradvist over tid og nåede et maksimum ca.
to timer efter afslutningen af infusionen.

Reetablering af trombingenerering efter administration var dosis- og dosisprogramafhængig og 
korrelerede ikke med anti-FXa-aktivitet efter ca. fire timer (se nedenfor “Reetablering af
trombingenerering”).

Plasma-TFPI-aktivitet har vist sig at være inhiberet fuldstændigt fra 2 minutter til 14,5 timer efter
bolusadministration af andexanet alfa, og aktiviteten vendte tilbage til baseline i løbet af 3 dage. 
Vævsfaktor (TF)-initieret trombingenerering steg øjeblikkeligt over baseline (inden antikoagulation) 
og forblev forhøjet i > 20 timer i modsætning til placebo. Plausibiliteten af en prokoagulerende 
virkning af TFPI-hæmning støttes af efterfølgende og vedvarende udsving i D-dimerer, TAT og F1+2.

PK/PD-modellering
Bolusstyrker af andexanet alfa, der var nødvendige til opnåelse af gennemsnitlige koncentrationer af 
ubundet apixaban (400 mg-bolus) og ubundet rivaroxaban (800 mg-bolus) under den forventede 
respektive grænse for ingen antikoagulativ virkning, var to gange så høj for rivaroxaban (20 mg QD) 
sammenlignet med apixaban (5 mg 2 gange dagligt) på grund af de differentielle PK-egenskaber og 
dosisniveauer for den respektive FXa-inhibitor.

Klinisk virkning og sikkerhed
Sikkerheden og virkningen af andexanet alfa er blevet evalueret i følgende: 1) randomiserede, 
placebokontrollerede, dosisbestemmende fase II-studier med raske frivillige, der fik administreret
FXa-inhibitorer, til fastlæggelse af hvilke doser, der er nødvendige til revertering, 2) to fase III-studier, 
det ene med apixaban og det andet med rivaroxaban, til bekræftelse af virkningen af høj- og 
lavdosisprogrammerne, og 3) et globalt, prospektivt defineret, åbent fase IIIb/IV-
multicenterstudie 14-505 med patienter med en akut større blødningsepisode, der krævede akut 
revertering af FXa-antikoagulation.

Revertering af antikoagulation hos raske forsøgspersoner i alderen 50-75 (studie 14-503 og 14-504)
I et prospektivt, randomiseret, placebokontrolleret studie fik raske forsøgspersoner med en 
medianalder på 56,5 år, der var på apixaban 5 mg to gange dagligt, andexanet alfa (n = 24) 
administreret som en 400 mg-i.v.-bolus umiddelbart efterfulgt af en 4 mg pr. minut i.v.-infusion i
120 minutter (480 mg) eller placebo (n = 8).

I et tilsvarende studie fik forsøgspersoner med en medianalder på 57 år, der var på rivaroxaban 20 mg
dagligt, andexanet alfa (n = 26) administreret som en 800 mg-i.v.-bolus umiddelbart efterfulgt af en 
8 mg pr. minut i.v.-infusion i 120 minutter (960 mg) eller placebo (n = 13).

Reduktion i anti-FXa-aktivitet
Det primære endepunkt for både studie 14-503 (apixaban) og studie 14-504 (rivaroxaban) var den 
procentvise ændring i anti-FXa-aktivitet fra baseline til postinfusions-lavpunktet.

Blandt de apixabanbehandlede forsøgspersoner i studie 14-503 var den procentvise ændring
[± standardafvigelse (SD)] i anti-FXa-aktivitet -92,34 % (± 2,809 %) for andexanet alfa-gruppen og 
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-32,70 % (± 5,578 %) for placebo-gruppen (p < 0,0001), hvor sidstnævnte afspejler den iboende 
clearance af antikoagulanten.

Blandt de rivaroxaban behandlede forsøgspersoner i studie 14-504 var den procentvise ændring (± SD)
i anti-FXa-aktivitet -96,72 % (± 1,838 %) for andexanet alfa-gruppen og -44,75 % (± 11,749 %) for 
placebo-gruppen (p < 0,0001), hvor sidstnævnte afspejler den iboende clearance af antikoagulanten.

Tidsforløbet for anti-FXa-aktivitet før og efter administration af andexanet alfa er vist i figur 1. 
Reduktionen i anti-FXa-aktivitet korrelerer med reetableringen af trombingenerering. Anti-FXa-
aktivitetsgrænserne for normalisering af trombingenerering (defineret ved gennemsnitlig ETP og 
standardafvigelser) blev estimeret til 44,2 ng/ml (inden for én standardafvigelse fra normal ETP) 
baseret på puljede data fra studie 14-503 og 14-504 som vist i figuren.

Figur 1: Ændring i anti-FXa-aktivitet (ng/ml) hos raske forsøgspersoner, der blev
antikoaguleret med apixaban (A) og rivaroxaban (B)

               (A)
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                (B) 

Reetablering af trombingenerering
I både studie 14-503 og studie 14-504 resulterede behandling med andexanet alfa også i en statistisk
signifikant stigning i trombingenerering hos raske forsøgspersoner, der blev antikoaguleret med 
apixaban eller rivaroxaban versus placebo (p < 0,0001). Forsøgspersoner på apixaban opnåede 
reetablering af trombingenerering til inden for normalområderne (defineret som én standardafvigelse 
fra baselineniveauer) inden for to minutter, som blev opretholdt i 20 timer, med bolus alene og bolus 
plus infusion med lavdosis-andexanet alfa. For forsøgspersoner på rivaroxaban resulterede højdosis-
andexanet alfa (bolus plus infusion) i en forøget trombingenerering, der var over to standardafvigelser. 
Der er ikke udført klinisk evaluering af apixabanbehandlede forsøgspersoner med højdosis-andexanet 
alfa eller af rivaroxabanbehandlede forsøgspersoner med lavdosis-andexanet alfa i disse studier.

Ændring fra baseline i koncentrationen af fri FXa-inhibitor ved lavpunktet
De gennemsnitlige ubundne koncentrationer af apixaban og rivaroxaban var henholdsvis < 3,5 ng/ml
og 4 ng/ml efter bolus-administration af andexanet alfa, og de blev opretholdt gennem den 
kontinuerlige infusion. Disse niveauer af ubundet FXa-inhibitor medfører en ringe eller ingen 
antikoagulerende virkning.

Revertering af FXa-inhibitor-antikoagulation hos patienter med akut større blødning (studie 14-505)
I studie 14-505 (ANNEXA-4), som var et multinationalt, prospektivt, åbent fase IIIb/IV-
enkeltarmstudie blev Ondexxya administreret til 477 patienter på FXa-inhibitorer, hvoraf 419 fik 
apixaban og rivaroxaban, som oplevede en akut større blødning. De to co-primære endepunkter var: 
a) procentvis ændring i anti-FXa-aktivitet fra baseline til lavpunktet mellem fem minutter efter 
afslutningen af bolussen og indtil afslutningen af infusionen, og: b) raten af god eller meget god
(sammenlignet med dårlig eller ingen) hæmostatisk virkning inden for 12 timer efter infusion vurderet 
af en uafhængig komité til endepunktsvurdering.

Ca. halvdelen af patienterne var mænd, og gennemsnitsalderen var 77,9 år. De fleste patienter havde 
tidligere fået enten apixaban (245/477; 51,4 %) eller rivaroxaban (174/477; 36,5 %) eller edoxaban 
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(36/477; 7,5 %) eller enoxaparin (22/477; 4,6 %) og oplevede enten en ICH (329/477; 69 %) eller en 
gastrointestinal (GI) blødning (109/477; 22,9 %)).
381/477 patienter (79,9 %) fik lav-dosis regime med andexanet, mens 96/477 patienter (20,1 %) fik høj-
dosis regime, i henhold til pkt. 4.2.

Ud af de 477 patienter, der indgik i studiet, kunne 347 (73 %) evalueres for effekt, da de blev doseret 
med andexanet for en bekræftet større blødning og havde en anti-FXa-aktivitet over 75 ng/ml ved 
baseline. Hos disse patienter var median anti-FXa-aktivitet ved baseline 147 ng/ml hos de patienter, 
der tog apixaban og 214 ng/ml hos de patienter, der tog rivaroxaban. For anti-FXa-aktivitet var den 
mediane (95 % CI) reduktion fra baseline til lavpunktet i anti-FXa-aktivitet for apixaban -93,3 % 
(-94,2 %; -92,5 %) og for rivaroxaban -94,1 % (-95,1 %; -93,0 %).

Den hæmostatiske virkning var god eller meget god hos 79 % af 169 patienter, der tog apixaban, og 
hos 80 % af 127 patienter, der tog rivaroxaban.

Anti-TFPI-virkning
En umiddelbar og vedvarende (i ca. 3 dage efter infusionen) pro-koagulerende anti-TFPI-virkning blev 
dokumenteret hos patienter med større blødning – i overensstemmelse med tilsvarende resultater fra 
studier hos raske frivillige (14-503, 14-504, 16-508, 19-514).

En analyse af studie 14-505 viste, at ændring i anti-FXa-aktivitet (surrogat) ikke var prædiktiv for 
opnåelse af hæmostatisk virkning.

Dødsfald
I sikkerhedspopulationen (N = 419) døde 75 patienter (18 %). Ud af de 75 forsøgspersoner, der døde, 
var blødningstypen intrakraniel blødning hos 55 (73 %), gastrointestinal blødning hos 14 (19 %) og 
andre blødningstyper hos 6 (8 %) af forsøgspersonerne. Dødelighedsraterne var 19,0 % (55/289) hos 
patienter med ICH, 14,7 % (14/95) med GI-blødning og 17,1 % (6/35) med andre typer af blødning. 
Dødelighedsraterne var 23,0 % (64/278) hos patienter i alderen > 75 år og 7,8 % (11/141) hos 
patienter i alderen ≤ 75 år. I forhold til regioner var dødelighedsraterne 24,9 % (53/213) hos patienter
rekrutteret i EU og 11,3 % (22/194) hos patienter rekrutteret i Nordamerika. Den højere 
dødelighedsrate i Europa ses kun hos ældre patienter eller hos patienter med hjerteinsufficiens. 
Sammenlignet med patienter rekrutteret i Nordamerika var patienterne fra EU signifikant ældre
(81,0 år vs. 79,0 år), havde hyppigere ICH som index-hændelse (75,1 % vs. 60,3 %), og flere ICH’er 
var intraparenkymale (69,3 % vs. 42,7 %). Kardiovaskulære årsager til dødsfald (n = 36) indbefattede:
hæmoragisk apopleksi (n = 6), iskæmisk apopleksi (n = 10), pludselig hjertedød (herunder ikke-
bevidnede) (n = 6), kardiomekanisk/pumpe-svigt (n = 4), myokardieinfarkt (n = 2), anden blødning 
end hæmoragisk apopleksi (n = 2) og andre kardiovaskulære årsager (n = 6). Ikke-kardiovaskulære
dødsfald (n = 39) indbefattede: infektion/sepsis (n = 11), respiratiossvigt (n = 6), ulykke/traume
(n = 2), cancer (n = 2) og anden/ikke-vaskulær årsag (n = 18).
Den gennemsnitlige tid til død var 15 dage efter behandlingen. Alle dødsfald opstod inden dag 44.

Tromboemboliske hændelser
I studie 14-505 oplevede 45/419 (11 %) patienter én eller flere af følgende tromboemboliske
hændelser: cerebrovaskulært attak (CVA) (19/45, 42 %), dyb venetrombose (11/45, 24 %), 
mykardieinfarkt (MI) herunder akut myokardieinfarkt og myokardieiskæmi (9/45, 20 %), lungeemboli 
(LE) (5/45, 11 %) og transitorisk iskæmisk attak (TIA) (1/45, 2 %). Mediantiden til første 
tromboemboliske hændelse var 10 dage. I alt 38 % af patienterne med tromboemboliske hændelser
(17/45) oplevede den tromboemboliske hændelse i løbet af de første 3 dage. Ud af de 
419 forsøgspersoner, der fik andexanet alfa, fik 266 mindst én antikoagulerende dosis inden for 
30 dage efter behandlingen som profylakse. Ud af disse 266 personer havde 14 af dem (5 %) en 
trombotisk hændelse, efter antikoagulering blev genoptaget, mens 31 ud af de 153 personer (20,3 %), 
der ikke fik antikoagulering som profylakse, havde en trombotisk hændelse (se pkt. 4.4).

Protrombotiske laboratoriemarkører
Der blev observeret dosisafhængige stigninger i koagulationsmarkørerne F1+2, TAT og D-dimerer 
efter administration af andexanet alfa hos 223 raske frivillige, der fik FXa-hæmmere og blev behandlet 
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med andexanet alfa. Ingen tromboemboliske hændelser forekom hos disse raske frivillige. F1+2, TAT
og D-dimerer blev ikke målt hos patienter, der deltog i studie 14-505. Deres relevans hos blødende 
patienter er ikke kendt.

Immunogenicitet
345 andexanet alfa-behandlede raske forsøgspersoner blev testet for antistoffer, der krydsreagerede 
med andexanet alfa, og antistoffer mod faktor X og FXa. Behandlingskrævende, ikke-neutraliserende
antistoffer mod andexanet alfa blev påvist hos ca. 10 % (35/345). Disse antistoffer var generelt ved en 
lav titer, og der blev ikke observeret nogen kliniske følger. Der blev ikke påvist neutraliserende
antistoffer eller antistoffer mod faktor X eller FXa. Forekomsten af positive, ikke-neutraliserende 
antistoffer mod andexanet alfa efter behandling hos patienter i studie 14-505 (8 % eller 
22/276 patienter) har svaret til, hvad der blev observeret hos raske forsøgspersoner.

Pædiatrisk population
Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier 
med andexanet alfa i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling og 
forebyggelse af FXa-inhibitor-forbundne blødninger (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk 
anvendelse).

Betinget godkendelse
Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”. Det betyder, at der forventes
yderligere dokumentation for lægemidlet. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om 
året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Studier af andexanet alfa ved tilstedeværelsen af direkte FXa-inhibitorer hos raske frivillige viste 
dosisproportional farmakokinetik over det påtænkte terapeutiske dosisinterval ved evaluering af både
Cmax og areal under kurven (AUC). FXa-inhibitorer påvirkede ikke farmakokinetikken for andexanet 
alfa ved terapeutiske niveauer.

Tabel 5. Farmakokinetiske parametre for andexanet bolusinjektion af 400 mg og 800 mg

Farmakokinetisk 
parameter

400 mg bolus 800 mg bolus

AUC0-∞ (t*mikrog/ml)
61,3

[43,8; 94,9]
127

[57,5; 209]

Cmax (mikrog/ml)
61,0

[40,3; 98,5]
118

[50,2; 191]

Clearance (l/t)
6,52

[4,21; 9,13]
6,29

[3,83; 13,9]

t1/2 (t)
3,78

[2,59; 6,39]
4,24

[2,47; 6,52]

Vss (l)
9,47

[6,08; 15,3]
8,94

[5,36; 23,1]
Kilde: Studie 19-514
De viste data er geometriske gennemsnit [min; maks]

Farmakokinetik i særlige populationer

Ældre population
I et studie, der sammenlignede farmakokinetikken for andexanet alfa hos ældre (65-69 år) og yngre
(26-42 år) raske forsøgspersoner, der havde fået apixaban, var farmakokinetikken for andexanet alfa 
hos de ældre forsøgspersoner ikke statistisk forskellig fra, hvad man observerede hos de yngre 
forsøgspersoner.
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Nedsat nyrefunktion
Der er ikke udført studier til undersøgelse af farmakokinetikken for andexanet alfa hos patienter med 
nedsat nyrefunktion. Baseret på de foreliggende farmakokinetikdata har andexanet alfa kun en lille 
eller ingen renal clearance, og en dosisjustering for patienter med nedsat nyrefunktion vil derfor ikke 
være nødvendig.

Nedsat leverfunktion
Der er ikke udført studier til undersøgelse af farmakokinetikken for andexanet alfa hos patienter med 
nedsat leverfunktion. Elimination via galde og/eller fæces af terapeutiske proteiner er ikke en kendt
vej for proteinelimination. En dosisjustering vurderes derfor ikke nødvendig for patienter med nedsat 
leverfunktion.

Køn
På baggrund af en populationsfarmakokinetisk analyse har køn ikke en klinisk betydningsfuld 
indvirkning på farmakokinetikken for andexanet alfa.

Pædiatrisk population
Farmakokinetikken for andexanet alfa er ikke blevet undersøgt hos pædiatriske patienter.

5.3 Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af 
sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser i op til to uger hos rotter og aber.

Der er ikke udført studier til evaluering af mutageniciteten og karcinogeniciteten af andexanet alfa. 
Baseret på dets virkningsmekanisme og på proteinegenskaberne forventes ingen karcinogen eller 
genotoksisk virkning.

Der er ikke udført studier af reproduktion og udvikling hos dyr med andexanet alfa.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Tris-base
Tris-hydrochlorid
L-argininhydrochlorid
Saccharose
Mannitol
Polysorbat 80

6.2 Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med 
andre lægemidler.

6.3 Opbevaringstid

Hætteglas (uåbnet)
3 år ved opbevaring 2 °C til 8 °C.

Rekonstitueret lægemiddel
Der er blevet påvist kemisk og fysisk brugsstabilitet i 16 timer ved 2 °C til 8 °C i det primære 
emballeringshætteglas. Om nødvendigt kan den rekonstituerede opløsning, når den er overført til i.v.-
posen, opbevares i yderligere 8 timer ved stuetemperatur. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør



14

præparatet bruges straks, når det er rekonstitueret. Hvis det ikke bruges straks, er 
brugsopbevaringstider og betingelser før anvendelse brugerens ansvar.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Må ikke nedfryses.
Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 

Pulver i et 20 ml-hætteglas (type I-glas) med en prop (butylgummi).
Pakningsstørrelse med 4 hætteglas.

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Rekonstitution
Der er brug for følgende før start på rekonstitution:

 Beregnet antal hætteglas (se pkt. 4.2).
 Samme antal 20 ml (eller større) sprøjter til solvens udstyret med en 20-gauge (eller større) 

kanyle.
 Spritservietter.
 Stor (50 ml eller større) steril sprøjte. Hvis der anvendes en sprøjtepumpe til administration, 

skal der anvendes flere sprøjter til at indeholde det endelige volumen af rekonstitueret
præparat.

 Intravenøse poser af polyolefin (PO)- eller polyvinylchlorid (PVC)-materiale (150 ml eller 
større) til at indeholde det endelige volumen af rekonstitueret præparat (hvis administrationen 
udføres med i.v.-pose).

 Vand til injektionsvæsker.
 Et 0,2 eller 0,22 mikron in-line polyethersulfon (PES) eller tilsvarende lavproteinbindende 

filter.

Andexanet alfa behøver ikke at blive opvarmet til stuetemperatur før rekonstitution eller 
administration til patienten. Der skal benyttes aseptisk teknik under rekonstitutionsproceduren.

Hvert hætteglas rekonstitueres i henhold til følgende anvisninger:
1. Fjern flip-låget fra hvert hætteglas.
2. Aftør gummiproppen på hvert hætteglas med en spritserviet.
3. Udtræk ved anvendelse af en 20 ml (eller større) sprøjte med en 20-gauge (eller større) kanyle 

20 ml vand til injektionsvæsker.
4. Indfør kanylen gennem midten af gummiproppen.
5. Tryk stemplet ned til langsom injektion af de 20 ml vand til injektionsvæsker i hætteglasset,

idet strålen rettes mod indersidevæggen af hætteglasset for at minimere skumdannelse.
6. Hvirvl forsigtigt hvert hætteglas rundt, indtil alt pulver er fuldstændigt opløst. UNDLAD AT 

RYSTE hætteglassene, da det kan føre til skumdannelse. Opløsningstiden for hvert hætteglas
er ca. 3 til 5 minutter.

7. Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres for partikler og/eller misfarvning før 
administration. Må ikke anvendes, hvis der er uigennemsigtige partikler eller misfarvning.

8. For at opnå den mest effektive rekonstitution af den nødvendige dosis og for at minimere fejl 
injiceres hvert hætteglas, der skal bruges, med 20 ml vand til injektionsvæsker, før der 
fortsættes til det næste trin.

9. Anvendes inden for 8 timer efter rekonstitution, når det opbevares ved stuetemperatur.
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Administration ved anvendelse af en sprøjtepumpe
1. Når alle nødvendige hætteglas er rekonstitueret, trækkes den rekonstituerede opløsning op fra 

hvert hætteglas ved anvendelse af sprøjten med stort volumen (50 ml eller større) udstyret med 
en 20-gauge (eller større) kanyle.

2. Bolussen og infusionen klargøres i separate sprøjter med stort volumen.
3. På grund af det ekstra volumen skal højdosis-bolussen og -infusionen fordeles yderligere i 

flere sprøjter (to sprøjter for hver af bolussen og infusionen).
4. Vær omhyggelig med at holde kanylen opad for at forhindre utilsigtet overførsel af luft, og 

undlad at sætte sprøjten ned mellem flere udtrækninger fra hætteglas.
5. Påmontér hjælpeudstyr (det vil sige forlængerslange, 0,2 eller 0,22 mikron in-line 

polyethersulfon (PES) eller tilsvarende lavproteinbindende filter, sprøjtepumpe) til klargøring 
til administration.

6. Administrér den rekonstituerede opløsning ved den passende hastighed.
7. Bortskaf alle brugte sprøjter, kanyler og hætteglas, herunder en eventuel ikke anvendt del af 

den rekonstituerede opløsning.

Administration ved anvendelse af intravenøse poser
1. Når alle nødvendige hætteglas er rekonstitueret, trækkes den rekonstituerede opløsning op fra 

hvert hætteglas ved anvendelse af sprøjten med stort volumen (50 ml eller større) udstyret med 
en 20-gauge (eller større) kanyle.

2. Overfør den rekonstituerede opløsning fra sprøjten til en passende i.v.-pose.
3. Gentag om nødvendigt trin 1 og 2 til overførsel af det fulde volumen af bolussen og 

infusionen til PO- eller PVC-i.v.-poser.
4. Det anbefales, at bolussen og infusionen fordeles i to separate poser for at sikre den korrekte

administrationshastighed. Selvom det også er tilladeligt at anvende én PO- eller PVC-i.v.-pose 
til bolus og infusion, skal den korrekte infusionshastighed sikres ved skift fra bolus til 
infusion.

5. Påmontér hjælpeudstyr (det vil sige forlængerslange, 0,2 eller 0,22 mikron in-line 
polyethersulfon (PES) eller tilsvarende lavproteinbindende filter, i.v.-pumpe) til klargøring til
administration.

6. Administrér den rekonstituerede opløsning ved den passende hastighed.

Bortskaffelse
Alle brugte sprøjter, kanyler og hætteglas, herunder en eventuel ikke anvendt del af den 
rekonstituerede opløsning, skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Sverige

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/18/1345/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 
TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 26. april 2019
Dato for seneste fornyelse: 30. april 2022
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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 AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER 
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af det biologisk aktive stof

Lonza Biologics Porrino, S.L.

C/ La Relba s/n

Porrino

Pontevedra 36410

Spanien

Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse

Alexion Pharma International Operations Limited
Alexion Dublin Manufacturing Facility
College Business and Technology Park
Blanchardstown Rd North 
Dublin D15 R925 
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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E. SÆRLIG FORPLIGTELSE TIL AT AFSLUTTE FORANSTALTNINGER EFTER 
UDSTEDELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE TIL LÆGEMIDLER 
GODKENDT UNDER BETINGEDE OMSTÆNDIGHEDER

Dette er en betinget markedsføringstilladelse, og i henhold til artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 
726/2004 skal indehaveren af markedsføringstilladelsen inden for den fastsatte tidsramme gennemføre 
følgende foranstaltninger:

Beskrivelse Tidsfrist
Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal til bekræftelse af dosering 
af Ondexxya levere farmakokinetiske/farmakodynamiske modeller, der 
dækker alle tilgængelige farmakokinetiske og farmakodynamiske data hos 
(1.) raske frivillige og (2.) målpatientpopulationen. Godkendt dosering 
skal bekræftes med respektive simuleringer.

Indsendelse:
31. juli 2022

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal til underbyggelse af
korrelationen mellem biomarkøren (anti-FXa-aktivitet) og hæmostatisk 
virkning og til klarlæggelse af risikoen for tromboser og tromboemboliske 
hændelser indsende resultaterne af et globalt randomiseret kontrolleret
klinisk studie til undersøgelse af brugen af andexanet versus 
standardbehandling til patienter med intrakraniel blødning (ICH), der 
tager apixaban, rivaroxaban eller edoxaban (studie 18-513).

Udestående fra tidligere SOB 001: Resultater fra studie 14-505
(ANNEXA-4) underbygger ikke korrelationen mellem biomarkøren (anti-
FXa % ændring fra baseline) og hæmostatisk virkning og risikoen for 
tromboser og tromboemboliske hændelser.
Denne problemstilling er direkte forbundet med doseringen – da 
doseringen kun er baseret på biomarkøren. Høj-dosis versus lav-dosis-
programmer og anbefalingen om at genstarte antikoagulation efter 
revertering kræver validering.
Resultater fra studie 18-513 (ANNEXA-I) bør bringe endelig klarhed over 
de åbne problemstillinger og berettige doseringen sammen med 
resultaterne fra endnu ikke udførte modellerings- og 
simuleringsberegninger.

Indsendelse af 
den endelige 
CSR:
31. juli 2024

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal til opnåelse af en 
meningsfuld opdatering af farmakokinetiske/farmakodynamiske 
populationsmodeller for andexanet med de mest aktuelle og relevante data 
til bekræftelse af den aktuelt foreslåede dosering hos målpopulationen 
indsende opdaterede farmakokinetiske og 
farmakokinetiske/farmakodynamiske modeller, der anvender alle tidligere 
inkorporerede data (fra studierne 11-501, 12-502, 14-503, 14-504 og 14-
506) samt nyinkorporerede data fra studie 16-512 
farmakokinetisk/farmakodynamisk studie af generation 2-andexanet 
versus generation 1), studie 16-508 (farmakokinetisk/farmakodynamisk
studie af andexanet hos personer af japansk etnicitet), studie 19-514 og 
studie 14-505 (ANNEXA-4).

Udestående fra tidligere SOB 001: Resultater fra studie 14-505 
(ANNEXA-4) underbygger ikke korrelationen mellem biomarkøren (anti-
FXa % ændring fra baseline) og hæmostatisk virkning og risikoen for 
tromboser og tromboemboliske hændelser.
Denne problemstilling er direkte forbundet med doseringen – da 
doseringen kun er baseret på biomarkøren. Høj-dosis versus lav-dosis-
programmer og anbefalingen om at genstarte antikoagulation efter 
revertering kræver validering. Anti-TFPI-virkningen skal dækkes af den 
endelige dosering.
Resultater fra endnu ikke udførte modellerings- og

Indsendelse af 
endelig 
modellerings-
og 
simuleringsrapp
ort: 31. juli 
2022
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Beskrivelse Tidsfrist
simuleringsberegninger bør bringe endelig klarhed over de åbne
problemstillinger og berettige doseringen sammen med resultaterne fra 
studie 18-513 (ANNEXA-I).
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BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL
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A. ETIKETTERING
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE ÆSKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Ondexxya 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning
andexanet alfa

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert hætteglas indeholder 200 mg andexanet alfa.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Tris-base, Tris-hydrochlorid, L-argininhydrochlorid, saccharose, mannitol, 
polysorbat 80

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til infusionsvæske, opløsning
4 x 1 hætteglas à 200 mg

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Kun til engangsbrug.
Læs indlægssedlen inden brug.
Intravenøs anvendelse.

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 køleskab. Må ikke nedfryses.
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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

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/18/1345/001

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

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 SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET PÅ HÆTTEGLAS

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Ondexxya 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning
andexanet alfa
i.v.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ENHEDER

200 mg

6. ANDET

Opbevares i køleskab.
Må ikke nedfryses.
Kun til engangsbrug.
AstraZeneca AB 
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B. INDLÆGSSEDDEL
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Indlægsseddel: Information til patienten og brugeren

Ondexxya 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning
andexanet alfa

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, da den indeholder vigtige oplysninger. Vær venligst
opmærksom på, at dette lægemiddel overvejende anvendes i nødsituationer, og lægen vil have 
besluttet, at du har brug for det.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen ellersygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du får Ondexxya
3. Sådan bruges Ondexxya
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ondexxya indeholder det aktive stof andexanet alfa. Det modvirker virkningen af visse 
blodfortyndende lægemidler, der kaldes faktor Xa-hæmmere (apixaban eller rivaroxaban). Faktor Xa-
hæmmere gives for at forebygge blodpropper i dine blodkar. Din læge kan beslutte at give dig 
Ondexxya for hurtigt at modvirke virkningen af det blodfortyndende lægemiddel i tilfælde af en
livstruende eller ukontrolleret blødning.

2. Det skal du vide, før du får Ondexxya

Brug ikke Ondexxya:
- hvis du er allergisk over for andexanet alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ondexxya 

(angivet i punkt 6).
- hvis du er allergisk over for hamsterproteiner.
- hvis du får heparin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Den modsatte virkning af virkningen af en faktor Xa-hæmmer med Ondexxya kan øge risikoen for 
blodpropper. Efter behandling med Ondexxya vil din læge beslutte, hvornår du igen skal påbegynde
behandling med blodfortyndende lægemiddel.

En uafhængig prokoagulerende virkning af andexanet alfa kan udgøre en yderligere risiko for at 
udvikle trombose.

Hvis du får bivirkninger, mens du får Ondexxya ved infusion (drop), kan lægen beslutte at nedsætte 
hastigheden af eller holde en pause fra behandlingen. Lægen kan give dig et antihistamin-lægemiddel 
til afhjælpning af eventuelle bivirkninger (se punkt 4).

http://www.indlaegsseddel.dk/
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Hvis du skal have foretaget en planlagt operation, som kræver, at du får blodfortyndende behandling
med heparin, må du ikke få Ondexxya.

Børn og unge 

Der er ingen oplysninger om brug af Ondexxya til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Ondexxya

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller 
planlægger at tage anden medicin.

Dette lægemiddel er blevet udviklet til udelukkende at modvirke virkningen af faktor Xa-hæmmere. 
Det er usandsynligt, at Ondexxya vil påvirke virkningen af andre lægemidler, eller at andre lægemidler 
vil påvirke Ondexxya.

Du må ikke få Ondexxya, hvis du skulle få brug for blodfortyndende behandling med heparin. 
Ondexxya kan hæmme virkningen af heparin.

Graviditet og amning

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.

Ondexxya bør ikke anvendes under graviditet, eller hvis du muligvis kan blive gravid og ikke bruger 
prævention.

Undlad at amme dit barn, mens du får dette lægemiddel. Det er ukendt, om andexanet alfa udskilles i 
modermælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at dette lægemiddel påvirker din evne til at føre motorkøretøj og betjene 
maskiner.

3. Sådan bruges Ondexxya

Dette lægemiddel er udelukkende til hospitalsbrug.

Lægen eller sygeplejersken vil give dig dette lægemiddel ved hjælp af injektion eller infusion i en 
vene.

Lægen eller sygeplejersken vil beregne hvilken dosis af lægemidlet, du skal have. Dette sker på
baggrund af hvilket specifikt blodfortyndende lægemiddel, du tager, samt af dosis og tidsrummet siden 
din sidste dosis af det blodfortyndende lægemiddel.

Efter du har fået Ondexxya, vil lægen beslutte, hvornår du igen skal starte på din behandling med 
blodfortyndende lægemiddel.

I slutningen af denne indlægsseddel findes en detaljeret vejledning til lægen eller sygeplejersken i, 
hvordan Ondexxya skal gives (se “Håndteringsvejledning”).

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.
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4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Liste over bivirkninger observeret hos blødende personer

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)
 slagtilfælde
 hjerteanfald
 blodprop i benet, armen, lungen eller hjernen
 feber.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)
 mini-slagtilfælde
 hjertestop
 tegn/symptomer på infusionsrelaterede bivirkninger, såsom kulderystelser, forhøjet blodtryk, 

åndenød, forvirring eller uro.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. 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

Dette lægemiddel opbevares på hospitalet, og disse anvisninger er udelukkende beregnet for 
hospitalspersonale.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Når Ondexxya er rekonstitueret, skal det bruges straks.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ondexxya indeholder:

- Aktivt stof: andexanet alfa.
- Øvrige indholdsstoffer: Tris-base, Tris-hydrochlorid, L-argininhydrochlorid, saccharose, 

mannitol og polysorbat 80.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Udseende og pakningsstørrelser
Ondexxya leveres i hætteglas som et hvidt til offwhite pulver til infusionsvæske, opløsning, der
rekonstitueres (opløses) før brug. Den rekonstituerede opløsning er en klar, farveløs eller lysegul 
opløsning. 

Hver pakning indeholder 4 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen 
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Sverige

Fremstiller
Alexion Pharma International Operations Limited
Alexion Dublin Manufacturing Facility
College Business and Technology Park
Blanchardstown Rd North 
Dublin D15 R925 
Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale 
repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien
AstraZeneca S.A./N.V.
Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva
UAB AstraZeneca Lietuva
Tel: +370 5 2660550

България
АстраЗенека България ЕООД
Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg
AstraZeneca S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Tel: +420 222 807 111

Magyarország
AstraZeneca Kft.
Tel.: +36 1 883 6500

Danmark
AstraZeneca A/S
Tlf: +45 43 66 64 62

Malta
Associated Drug Co. Ltd
Tel: +356 2277 8000

Deutschland
AstraZeneca GmbH
Tel: +49 40 809034100

Nederland
AstraZeneca BV
Tel: +31 79 363 2222

Eesti
AstraZeneca 
Tel: +372 6549 600

Norge
AstraZeneca AS
Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα
AstraZeneca A.E.
Τηλ: +30 210 6871500

Österreich
AstraZeneca Österreich GmbH
Tel: +43 1 711 31 0

España
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Tel: +34 91 301 91 00

Polska
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 245 73 00

France
AstraZeneca

Portugal
AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
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Tél: +33 1 41 29 40 00 Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska 
AstraZeneca d.o.o.
Tel: +385 1 4628 000

România
AstraZeneca Pharma SRL
Tel: +40 21 317 60 41

Ireland
AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC
Tel: +353 1609 7100

Slovenija
AstraZeneca UK Limited
Tel: +386 1 51 35 600

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
AstraZeneca AB, o.z.
Tel: +421 2 5737 7777 

Italia
AstraZeneca S.p.A.
Tel: +39 02 00704500

Suomi/Finland
AstraZeneca Oy
Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος
Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ
Τηλ: +357 22490305

Sverige
AstraZeneca AB
Tel: +46 8 553 26 000

Latvija
SIA AstraZeneca Latvija
Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)
AstraZeneca UK Ltd
Tel: +44 1582 836 836

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”. Det betyder, at der forventes 
yderligere dokumentation for lægemidlet.
Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om 
lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Andre informationskilder
Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs
hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er kun til sundhedspersoner:

Andexanet har ikke vist sig effektivt over for, og er heller ikke indiceret til behandling af, blødning 
relateret til andre FXa-inhibitorer end rivaroxaban og apixaban. Derudover vil andexanet ikke revertere 
virkningen af ikke-FXa-inhibitorer.

Dosering og administration

Andexanet alfa administreres som en intravenøs (i.v.) bolus ved en målhastighed på ca. 30 mg/min 
over 15 minutter (lav dosis) eller 30 minutter (høj dosis), umiddelbart efterfulgt af administration af en
kontinuerlig infusion af 4 mg (lav dosis) eller 8 mg (høj dosis) pr. minut i 120 minutter (se tabel 1).

http://www.ema.europa.eu/
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Tabel 1: Doseringsprogrammer

Indledende
intravenøs

bolus

Kontinuerlig
intravenøs
infusion

Nødvendigt samlet 
antal 200 mg-

hætteglas

Lav dosis
400 mg ved en målhastighed 

på 30 mg/min
4 mg/min i 120 minutter

(480 mg)
5

Høj dosis
800 mg ved en målhastighed 

på 30 mg/min
8 mg/min i 120 minutter

(960 mg)
9

Doseringsanbefalingerne er blevet defineret ud fra virkningen af andexanet alfa hos raske frivillige, 
der fik administreret en direkte FXa-inhibitor, og ud fra evnen til at revertere niveauerne af anti-FXa-
aktivitet. Doseringen er blevet bekræftet i et studie med patienter med akut større blødning.

Revertering af apixaban
Det anbefalede dosisprogram for andexanet alfa er baseret på dosen af apixaban, som patienten tager 
på tidspunktet for revertering af antikoagulation, samt hvor længe det er siden patientens sidste dosis
apixaban blev taget (se tabel 2). Måling af anti-FXa-niveauet ved baseline bør støtte den kliniske 
beslutning om at begynde behandlingen (hvis niveauet er tilgængeligt inden for et acceptabelt 
tidsinterval).

Tabel 2: Oversigt over dosering til revertering af apixaban

FXa-
inhibitor

FXa-inhibitor
sidste dosis

Tidsrummet fra sidste dosis FXa-inhibitor før start på 
andexanet alfa

< 8 timer eller ukendt ≥ 8 timer

Apixaban
≤ 5 mg Lav dosis

Lav dosis
> 5 mg/ukendt Høj dosis

Revertering af rivaroxaban
Det anbefalede dosisprogram for andexanet alfa er baseret på dosen af rivaroxaban, som patienten 
tager på tidspunktet for revertering af antikoagulation, samt hvor længe det er siden patientens sidste 
dosis rivaroxaban blev taget (se tabel 3). Måling af anti-FXa-niveauet ved baseline bør støtte den 
kliniske beslutning om at begynde behandlingen (hvis niveauet er tilgængeligt inden for et acceptabelt 
tidsinterval).

Tabel 3: Oversigt over dosering til revertering af rivaroxaban

FXa-
inhibitor

FXa-inhibitor
sidste dosis

Tidsrummet fra sidste dosis FXa-inhibitor før start på 
andexanet alfa

< 8 timer eller ukendt ≥ 8 timer

Rivaroxaban
≤ 10 mg Lav dosis

Lav dosis
> 10 mg/ukendt Høj dosis

Patienter, der behandles med FXa-inhibitorbehandling, har tilgrundliggende sygdomstilstande, der
prædisponerer dem for tromboemboliske hændelser. Revertering af FXa-inhibitorbehandling
eksponerer patienterne for den trombotiske risiko ved deres tilgrundliggende sygdom. For at reducere 
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denne risiko bør genoptagelse af antikoagulant behandling overvejes, så snart det er medicinsk 
passende.

Håndteringsvejledning
Andexanet alfa skal rekonstitueres, og 10 mg/ml-opløsningen overføres herefter uden yderligere 
fortynding til sterile sprøjter med stort volumen, hvis en sprøjtepumpe anvendes til administration, 
eller til egnede tomme i.v.-poser, der består af polyolefin (PO)- eller polyvinylchlorid 
(PVC)-materiale. Før administration ved i.v.-infusion skal et 0,2 eller 0,22 mikron in-line
polyethersulfon (PES) eller tilsvarende lavproteinbindende filter anvendes.

For rekonstituerede opløsninger er der blevet påvist kemisk og fysisk brugsstabilitet i mindst 8 timer 
ved 25 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges straks efter åbning. Hvis det 
ikke bruges straks, er brugsopbevaringstider og betingelser før anvendelse brugerens ansvar.

Rekonstitution

Der er brug for følgende før start på rekonstitution:
 Beregnet antal hætteglas som anført i tabel 1.
 Samme antal 20 ml (eller større) sprøjter til solvens udstyret med en 20-gauge (eller større) 

kanyle.
 Spritservietter.
 Stor (50 ml eller større) steril sprøjte. Hvis administrationen udføres med en sprøjtepumpe, 

skal der anvendes flere sprøjter til at indeholde det endelige volumen af rekonstitueret 
præparat.

 Intravenøse poser af polyolefin (PO)- eller polyvinylchlorid (PVC)-materiale (150 ml eller 
større) til at indeholde det endelige volumen af rekonstitueret præparat (hvis administrationen 
udføres med i.v.-poser).

 Vand til injektionsvæsker.
 Et 0,2 eller 0,22 mikron in-line polyethersulfon (PES) eller tilsvarende lavproteinbindende 

filter.

Andexanet alfa behøver ikke at blive opvarmet til stuetemperatur før rekonstitution eller 
administration til patienten. Der skal benyttes aseptisk teknik under rekonstitutionsproceduren.

Hvert hætteglas rekonstitueres i henhold til følgende anvisninger:
1. Fjern flip-låget fra hvert hætteglas.
2. Aftør gummiproppen på hvert hætteglas med en spritserviet.
3. Udtræk ved anvendelse af en 20 ml (eller større) sprøjte med en 20-gauge (eller større) kanyle 

20 ml vand til injektionsvæsker.
4. Indfør kanylen gennem midten af gummiproppen.
5. Tryk stemplet ned til langsom injektion af 20 ml vand til injektionsvæsker i hætteglasset, idet 

strålen rettes mod indersidevæggen af hætteglasset for at minimere skumdannelse.
6. Hvirvl forsigtigt hvert hætteglas rundt, indtil alt pulver er fuldstændigt opløst. UNDLAD AT 

RYSTE hætteglassene, da det kan føre til skumdannelse. Opløsningstiden for hvert hætteglas 
er ca. 3 til 5 minutter.

7. Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres for partikler og/eller misfarvning før 
administration. Må ikke anvendes, hvis der er uigennemsigtige partikler eller misfarvning.

8. For at opnå den mest effektive rekonstitution af den nødvendige dosis og for at minimere fejl 
injiceres hvert hætteglas, der skal bruges, med 20 ml vand til injektionsvæsker, før der 
fortsættes til det næste trin.

9. Anvend andexanet alfa inden for 8 timer efter rekonstitution, når det opbevares ved 
stuetemperatur.
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Administration ved anvendelse af en sprøjtepumpe
1. Når alle nødvendige hætteglas er rekonstitueret, trækkes den rekonstituerede opløsning op fra 

hvert hætteglas ved anvendelse af sprøjten med stort volumen (50 ml eller større) udstyret med 
en 20-gauge (eller større) kanyle.

2. Bolussen og infusionen klargøres i separate sprøjter med stort volumen.
3. På grund af det ekstra volumen skal højdosis-bolussen og -infusionen fordeles yderligere i 

flere sprøjter (to sprøjter for hver af bolussen og infusionen).
4. Vær omhyggelig med at holde kanylen opad for at forhindre utilsigtet overførsel af luft, og 

undlad at sætte sprøjten ned mellem flere udtrækninger fra hætteglas.
5. Påmontér hjælpeudstyr (det vil sige forlængerslange, 0,2 eller 0,22 mikron in-line 

polyethersulfon (PES) eller tilsvarende lavproteinbindende filter, sprøjtepumpe) til klargøring 
til administration.

6. Administrér den rekonstituerede opløsning ved den passende hastighed.
7. Bortskaf alle brugte sprøjter, kanyler og hætteglas, herunder en eventuel ikke anvendt del af 

den rekonstituerede opløsning.

Administration ved anvendelse af intravenøse poser
1. Når alle nødvendige hætteglas er rekonstitueret, trækkes den rekonstituerede opløsning op fra 

hvert hætteglas ved anvendelse af sprøjten med stort volumen (50 ml eller større) udstyret med 
en 20-gauge (eller større) kanyle.

2. Overfør den rekonstituerede opløsning fra sprøjten til passende i.v.-poser.
3. Gentag om nødvendigt trin 1 og 2 til overførsel af det fulde volumen af bolussen og infusionen 

til PO- eller PVC-i.v.-poser.
4. Det anbefales, at bolussen og infusionen fordeles i to separate poser for at sikre den korrekte 

administrationshastighed. Selvom det også er tilladeligt at anvende én PO- eller PVC-i.v.-pose 
til bolus og infusion, skal den korrekte infusionshastighed sikres ved skift fra bolus til 
infusion.

5. Påmontér hjælpeudstyr (det vil sige forlængerslange, 0,2 eller 0,22 mikron in-line 
polyethersulfon (PES) eller tilsvarende lavproteinbindende filter, i.v.-pumpe) til klargøring til
administration.

6. Administrér den rekonstituerede opløsning ved den passende hastighed.

Bortskaffelse
Alle brugte sprøjter, kanyler og hætteglas, herunder en eventuel ikke anvendt del af den 
rekonstituerede opløsning, skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.
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