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Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti 
turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan 
epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,3 mg laktoosia (monohydraattina). 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1,4 mg laktoosia (monohydraattina). 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 3,4 mg laktoosia (monohydraattina). 
 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Siniset, pyöreät, halkaisijaltaan noin 5 mm:n kalvopäällysteiset tabletit, joiden toisella puolella on 
mustalla musteella painettu merkintä ”M5” ja toisella puolella ei merkintöjä. 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Siniset, pyöreät, halkaisijaltaan noin 8 mm:n kalvopäällysteiset tabletit, joiden toisella puolella on 
mustalla musteella painettu merkintä ”M20” ja toisella puolella ei merkintöjä. 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Siniset, pitkulaiset, noin 16 × 6,8 mm:n kokoiset kalvopäällysteiset tabletit, joiden toisella puolella on 
mustalla musteella painettu merkintä ”M50” ja toisella puolella ei merkintöjä. 
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4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Pyrukynd on tarkoitettu pyruvaattikinaasin puutoksen hoitoon aikuispotilaille (ks. kohta 4.4). 
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annostus 
 
Suositeltu aloitusannos on 5 mg suun kautta. 
 
Hemoglobiinipitoisuuden asteittaiseksi nostamiseksi ja maksimaalisen tehon saavuttamiseksi 
Pyrukynd-valmisteen annosta on tarvittaessa suurennettava 4 viikon välein 5 mg:sta kahdesti päivässä 
20 mg:aan kahdesti päivässä ja sen jälkeen 50 mg:aan kahdesti päivässä (ks. taulukko 1). Ennen 
seuraavalle annostasolle siirtymistä hemoglobiinipitoisuus ja verensiirtotarve on arvioitava, sillä 
joillakin potilailla normaali hemoglobiinipitoisuus saatetaan saavuttaa ja ylläpitää jo 5 mg:lla kahdesti 
päivässä tai 20 mg:lla kahdesti päivässä. Suurin suositeltu annos on 50 mg kahdesti päivässä. 
 
Pyrukynd on tarkoitettu pitkäaikaiseksi hoidoksi. Pyrukynd-hoito on lopetettava, jos potilaan 
hemolyyttinen anemia ei parane suurimmalla suositellulla annoksella kaikkien laboratoriotulosten ja 
potilaan kliinisen tilan perusteella, ellei vasteettomuus hoidolle johdu jostakin muusta syystä (esim. 
verenvuoto, leikkaus, muu samanaikainen sairaus). 
 
Taulukko 1: Annoksen titraus ja ylläpitohoito 
 

Kesto Annoksen titraus ja ylläpitohoito 
Viikot 1–4 Kaikki potilaat: 

• 5 mg kahdesti päivässä  
Viikot 5–8  Jos hemoglobiinipitoisuus on viitealueen alapuolella tai potilas on tarvinnut 

verensiirron viimeisten 8 viikon aikana: 
• Suurenna 20 mg:aan kahdesti päivässä ja jatka tällä annoksella 4 viikon 

ajan. 
 
Jos hemoglobiinipitoisuus on viitealueen sisällä eikä potilas ole tarvinnut 
verensiirtoa viimeisten 8 viikon aikana: 
• Jatka annoksella 5 mg kahdesti päivässä. 

Viikot 9–12 Jos hemoglobiinipitoisuus on viitealueen alapuolella tai potilas on tarvinnut 
verensiirron viimeisten 8 viikon aikana: 
• Suurenna 50 mg:aan kahdesti päivässä ja jatka tällä annoksella. 
 
Jos hemoglobiinipitoisuus on viitealueen sisällä eikä potilas ole tarvinnut 
verensiirtoa viimeisten 8 viikon aikana: 
• Jatka nykyisellä annoksella (5 mg kahdesti päivässä tai 20 mg kahdesti 

päivässä). 
Ylläpitohoito Jos hemoglobiinipitoisuus laskee, harkitse annoksen suurentamista enintään 

50 mg:aan kahdesti päivässä edellä annetun titrausaikataulun mukaisesti. 

 
Hoidon keskeyttäminen tai lopettaminen 
Akuutin hemolyysin riskin minimoimiseksi Pyrukynd-hoidon äkillistä keskeyttämistä tai lopettamista 
on vältettävä. Lääkevalmisteen anto on lopetettava pienentämällä annosta asteittain 1–2 viikon aikana 
(ks. taulukko 2). Potilasta on seurattava akuutin hemolyysin ja anemian pahentumisen merkkien 
varalta (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). 
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Taulukko 2: Annoksen asteittaisen pienentämisen aikataulu 
 

Nykyinen annos 
Annoksen asteittaisen pienentämisen aikataulu 

Päivät 1–7 Päivät 8–14 Päivä 15 
5 mg kahdesti päivässä 5 mg kerran 

päivässä 
Lopeta hoito EO 

20 mg kahdesti 
päivässä 

20 mg kerran 
päivässä 

5 mg kerran päivässä Lopeta hoito 

50 mg kahdesti 
päivässä 

50 mg kerran 
päivässä 

20 mg kerran 
päivässä 

Lopeta hoito 

EO: ei oleellinen. 
 
Annoksen unohtuminen 
Jos Pyrukynd-annoksen unohtumisesta on kulunut enintään 4 tuntia, annos on otettava 
mahdollisimman pian. Jos annoksen unohtumisesta on kulunut yli 4 tuntia, unohtunutta annosta ei pidä 
ottaa ja potilaan on odotettava seuraavaan aikataulun mukaiseen annokseen. Tämän jälkeen potilaan 
on jatkettava normaalin annosaikataulun noudattamista. 
 
Annoksen muuttaminen haittatapahtumien takia 
Jos annosta on haittatapahtumien hallinnan ja/tai siedettävyyden vuoksi tarpeen pienentää, annos 
voidaan pienentää seuraavaan annostasoon, joko 20 mg:aan kahdesti päivässä tai 5 mg:aan kahdesti 
päivässä. 
 
Jos potilaan on lopetettava hoito haittatapahtuman vuoksi, on noudatettava annoksen asteittaisen 
pienentämisen aikataulua (taulukko 2). Tilanteissa, joissa haittatapahtuman potilaalle aiheuttama riski 
on suurempi kuin lääkevalmisteen annon äkillisestä lopettamisesta johtuvan akuutin hemolyysin riski, 
hoito voidaan lopettaa ilman annoksen asteittaista pienentämistä. Potilasta on tällöin seurattava 
akuutin hemolyysin ja anemian pahentumisen merkkien varalta. 
 
Erityisryhmät 
 
Iäkkäät potilaat 
Iäkkäitä potilaita koskevia tietoja on vain vähän saatavilla. Annoksen muuttamista iäkkäille potilaille 
ei suositella (ks. kohdat 5.1 ja 5.2). 
 
Maksan vajaatoiminta 
Maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita koskevia tietoja ei ole saatavilla. Suosituksia 
annostuksesta ei voida antaa. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
Lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita koskevia tietoja on vain vähän 
saatavilla. Annoksen muuttamista potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta, 
ei suositella (ks. kohta 5.2). 
 
Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita koskevia tietoja ei ole saatavilla. Suosituksia 
annostuksesta ei voida antaa. 
 
Pediatriset potilaat 
Pyrukynd-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18 vuoden ikäisten nuorten hoidossa ei ole 
varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. Konventionaalisia tutkimuksia nuorilla eläimillä on tehty (ks. 
kohta 5.3). 
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Antotapa 
 
Suun kautta. 
 
Pyrukynd-valmisteen voi ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Tabletit on nieltävä kokonaisina. 
Tabletteja ei saa halkaista, murskata, pureskella tai liuottaa, koska muita antotapoja tukevia tietoja ei 
ole tällä hetkellä saatavilla. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Akuutti hemolyysi 
 
Akuuttia hemolyysia ja sen aiheuttamaa anemiaa on havaittu Pyrukynd-hoidon äkillisen 
keskeyttämisen tai lopettamisen jälkeen (ks. kohta 4.8). Pyrukynd-hoidon äkillistä keskeyttämistä tai 
lopettamista on vältettävä. Sen sijaan suositellaan annoksen asteittaista pienentämistä (ks. kohta 4.2). 
Jos hoito lopetetaan äkillisesti, potilasta on seurattava akuutin hemolyysin ja anemian merkkien 
varalta. Niitä saattavat olla esimerkiksi ihon ja silmien kovakalvon keltaisuus sekä tumma virtsa. 
 
Teho eri mutaatiotyypeissä 
 
Kahteen faasin 3 kliiniseen tutkimukseen, ACTIVATE ja ACTIVATE-T, ei otettu potilaita, jotka olivat 
homotsygoottisia R479H-mutaation suhteen tai joiden PKLR-geenissä oli 2 non-missense mutaatiota 
(eikä muuta missense-mutaatiota). Faasin 2 kliiniseen tutkimukseen osallistui 10 tutkittavaa, joiden 
PKLR-geenissä oli 2 non-missense mutaatiota (eikä muuta missense-mutaatiota) sekä 5 tutkittavaa, 
jotka olivat homotsygoottisia R479H-mutaation suhteen. Potilaat, joilla on näitä mutaatioita, reagoivat 
muita epätodennäköisemmin Pyrukynd-hoitoon (ks. kohta 5.1). Hoito on lopetettava, jollei kliinistä 
hyötyä havaita (ks. kohta 4.2). 
 
Lääkeyhteisvaikutukset 
 
Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet 
Mitapivaatti saattaa vähentää systeemistä altistusta sellaisille hormonaalisille ehkäisyvalmisteille, 
jotka ovat herkkiä sytokromi P450 3A4:n (CYP3A4:n) substraatteja (esim. etinyyliestradioli) (ks. 
kohta 4.5). Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, on annettava neuvontaa lisä- tai vaihtoehtoisista 
ehkäisymenetelmistä (ks. kohta 4.6). 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen anto 
Tiettyjen lääkevalmisteiden samanaikainen anto mitapivaatin kanssa saattaa lisätä unettomuuden riskiä 
tai muuttaa mitapivaatin tai samanaikaisesti annettavien lääkevalmisteiden tehoa (ks. kohta 4.5). 
Mahdolliset lääkeyhteisvaikutukset on huomioitava aina, kun hoito mitapivaatilla tai mitapivaatin 
kanssa samanaikaisesti annettavilla lääkevalmisteilla aloitetaan tai lopetetaan. 
 
Laktoosi 
 
Pyrukynd sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, 
täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä 
lääkevalmistetta. 
 
Natrium 
 
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan 
”natriumiton”. 
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4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Mitapivaatti metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n välityksellä, ja se on P-glykoproteiinin (P-gp:n) 
substraatti. Mitapivaatti on CYP3A4:n indusoija ja saattaa myös olla CYP2B6:n, CYP2C8:n, 
CYP2C9:n, CYP2C19:n ja uridiinidifosfaattiglukuronosyylitransferaasi 1A1:n (UGT1A1:n) indusoija. 
Mitapivaatti saattaa olla CYP3A4:n estäjä. Mitapivaatti saattaa olla P-gp:n indusoija ja estäjä (ks. 
kohta 5.2). 
 
Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Pyrukynd-valmisteeseen 
 
CYP3A4:n estäjät 
Itrakonatsolin (voimakas CYP3A4:n estäjä) vaikutusta mitapivaattikerta-annoksen 
farmakokinetiikkaan arvioitiin faasin 1 tutkimuksessa. Itrakonatsoli suurensi mitapivaatin AUC0-t-
arvoa 4,7-kertaisesti, AUC∞-arvoa 4,9-kertaisesti ja Cmax-arvoa 1,7-kertaisesti. Lisääntynyt plasman 
mitapivaattialtistus saattaa lisätä unettomuuden riskiä. CYP3A4:n estäjien samanaikaista käyttöä 
Pyrukynd-valmisteen kanssa on vältettävä (ks. kohta 4.4). Jos CYP3A4:n estäjien samanaikainen 
käyttö on välttämätöntä, potilasta on seurattava lisääntyneen unettomuusriskin varalta (ks. kohta 4.2). 
 
CYP3A4:n indusoijat 
Rifampisiinin (voimakas CYP3A4:n indusoija) vaikutusta mitapivaattikerta-annoksen 
farmakokinetiikkaan arvioitiin faasin 1 tutkimuksessa. Rifampisiini pienensi mitapivaatin AUC0-t-
arvoa 91 %:lla, AUC∞-arvoa 91 %:lla ja Cmax-arvoa 77 %:lla. Vähentynyt plasman mitapivaattialtistus 
saattaa heikentää Pyrukynd-valmisteen tehoa. CYP3A4:n indusoijien samanaikaista käyttöä Pyrukynd-
valmisteen kanssa on vältettävä (ks. kohta 4.4). Jos CYP3A4:n indusoijien samanaikainen käyttö on 
välttämätöntä, potilasta on seurattava mitapivaatin tehon heikentymisen varalta. 
 
Mahahapon eritystä vähentävät lääkeaineet 
Mitapivaatin liukoisuus on pH-riippuvaista (ks. kohta 5.2), ja samanaikainen anto mahahapon eritystä 
vähentävien lääkeaineiden (esim. famotidiinin) kanssa saattaa vähentää mitapivaatin imeytymistä (ks. 
kohta 4.4). Pyrukynd-valmisteen samanaikaista käyttöä mahan pH:ta nostavien lääkevalmisteiden 
kanssa ei arvioitu kliinisessä lääkeyhteisvaikutustutkimuksessa. Jos mahahapon eritystä vähentävien 
lääkeaineiden samanaikainen käyttö on välttämätöntä, potilasta on seurattava mitapivaatin tehon 
heikentymisen varalta. 
 
Pyrukynd-valmisteen vaikutus muihin lääkevalmisteisiin 
 
CYP3A4:n substraatit 
Mitapivaatti on CYP3A4:n indusoija ja mahdollinen estäjä (ks. kohta 5.2), ja sen samanaikainen anto 
herkkien CYP3A4:n substraattien (esim. midatsolaamin) kanssa saattaa muuttaa systeemistä altistusta 
näille lääkevalmisteille. Pyrukynd-valmisteen samanaikaista käyttöä tämän entsyymin substraattien 
kanssa ei arvioitu kliinisessä lääkeyhteisvaikutustutkimuksessa. Vaihtoehtoisia hoitoja, jotka eivät ole 
herkkiä CYP3A4:n substraatteja, on harkittava Pyrukynd-hoidon aikana (ks. kohta 4.4). Jos Pyrukynd-
valmisteen samanaikainen anto herkkien CYP3A4:n substraattien kanssa on välttämätöntä, potilasta 
on seurattava huolellisesti, etenkin jos kyseessä on terapeuttiselta indeksiltään kapea substraatti (esim. 
alfentaniili, karbamatsepiini, siklosporiini, ergotamiini, fentanyyli, pimotsidi, kinidiini, sirolimuusi, 
takrolimuusi). 
 
Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet 
Mitapivaatti saattaa muuttaa systeemistä altistusta sellaisille hormonaalisille ehkäisyvalmisteille, jotka 
ovat herkkiä CYP3A4:n substraatteja (esim. etinyyliestradiolille) (ks. kohta 4.4), ja vaikuttaa niiden 
tehoon (ks. kohta 4.6). 
 
UGT1A1:n, CYP2B6:n ja CYP2C:n substraatit 
In vitro -tietojen perusteella mitapivaatti saattaa indusoida UGT1A1-, CYP2B6-, CYP2C8-, CYP2C9- 
ja CYP2C19-entsyymejä (ks. kohta 5.2) ja vähentää systeemistä altistusta näiden entsyymien 
substraateille (esim. irinotekaani [UGT1A1], bupropioni [CYP2B6], omepratsoli [CYP2C19], 
repaglinidi [CYP2C8], varfariini [CYP2C9]). Pyrukynd-valmisteen samanaikaista käyttöä näiden 
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entsyymien substraattien kanssa ei arvioitu kliinisessä lääkeyhteisvaikutustutkimuksessa. 
Vaihtoehtoisia hoitoja, jotka eivät ole UGT1A1:n substraatteja tai herkkiä CYP2B6:n tai CYP2C:n 
substraatteja, on harkittava Pyrukynd-hoidon aikana (ks. kohta 4.4). Jos samanaikainen anto on 
välttämätöntä, potilasta on seurattava huolellisesti, näiden entsyymien substraattien terapeuttisen 
vaikutuksen heikentymisen varalta, etenkin jos kyseessä on terapeuttiselta indeksiltään kapea 
substraatti (esim. irinotekaani [UGT1A1], syklofosfamidi [CYP2B6], valproiinihappo [CYP2C19], 
paklitakseli [CYP2C8], varfariini, fenytoiini [CYP2C9]). 
 
P-gp:n substraatit 
In vitro -tietojen perusteella mitapivaatti saattaa olla P-gp:n indusoija (ks. kohta 5.2) ja muuttaa 
systeemistä altistusta tämän kuljettajaproteiinin substraateille (esim. 
dabigatraanieteksilaatti).Pyrukynd-valmisteen samanaikaista käyttöä P-gp:n substraattien kanssa ei 
arvioitu kliinisessä lääkeyhteisvaikutustutkimuksessa. Vaihtoehtoisia hoitoja, jotka eivät ole P-gp:n 
substraatteja, on harkittava Pyrukynd-hoidon aikana (ks. kohta 4.4). Jos Pyrukynd-valmisteen 
samanaikainen anto P-gp:n substraattien kanssa on välttämätöntä, potilasta on seurattava huolellisesti, 
etenkin jos kyseessä on terapeuttiselta indeksiltään kapea substraatti (esim. kolkisiini, digoksiini). 
 
4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 
 
Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / ehkäisy naisilla 
 
Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on vältettävä raskaaksi tulemista Pyrukynd-hoidon aikana. 
 
Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä Pyrukynd-hoidon aikana ja 
vähintään kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen. Mitapivaatti saattaa vähentää systeemistä 
altistusta sellaisille hormonaalisille ehkäisyvalmisteille, jotka ovat herkkiä CYP3A4:n substraatteja 
(ks. kohdat 4.4 ja 4.5). Lisä- tai vaihtoehtoisten ehkäisymenetelmien käyttöä on harkittava. 
 
Raskaus 
 
Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja mitapivaatin käytöstä raskaana oleville naisille. 
Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). 
 
Pyrukynd-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä sellaisten naisten hoitoon, jotka 
voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä. 
 
Imetys 
 
Ei tiedetä, erittyvätkö mitapivaatti ja/tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. 
Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. 
 
On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Pyrukynd-hoito ottaen huomioon 
rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. 
 
Hedelmällisyys 
 
Ei ole olemassa tietoja mitapivaatin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen. Eläinkokeissa on 
havaittu korjautuvia vaikutuksia urosten ja naaraiden sukupuolielimiin (ks. kohta 5.3). Naisten kyky 
tulla raskaaksi ja miesten siittämiskyky saattavat heikentyä mitapivaatin käytön aikana. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn 
 
Pyrukynd-valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Potilaita on 
neuvottava noudattamaan varovaisuutta ajamisen tai koneiden käytön yhteydessä, mikäli heillä 
esiintyy unettomuutta Pyrukynd-hoidon aikana (ks. kohta 4.8). 
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4.8 Haittavaikutukset 
 
Turvallisuusprofiilin yhteenveto 
 
Pyrukynd-valmisteen turvallisuusarviointi perustuu kokemuksiin satunnaistetusta, 
kaksoissokkoutetusta, lumekontrolloidusta kliinisestä tutkimuksesta pyruvaattikinaasin puutosta 
sairastavilla aikuisilla, jotka eivät saaneet säännöllisiä verensiirtoja (ACTIVATE), ja yksihaaraisesta 
kliinisestä tutkimuksesta pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla aikuisilla, jotka saivat säännöllisiä 
verensiirtoja (ACTIVATE-T). 
 
Yleisin haittavaikutus molemmissa tutkimuksissa oli unettomuus (19,4 %), ja yleisimmin havaitut 
laboratoriopoikkeavuudet olivat estronipitoisuuden lasku (miehillä) (43,5 %) ja estradiolipitoisuuden 
lasku (miehillä) (8,7 %). 
 
Haittavaikutusten taulukkomuotoinen luettelo 
 
Pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa havaitut 
Pyrukynd-valmisteeseen yhdistetyt haittavaikutukset on esitetty alla olevassa taulukossa. 
 
Haittavaikutukset on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmäluokan ja yleisyyden mukaan. Yleisyysluokat 
ovat: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), 
harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa 
oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Haittavaikutukset on kussakin yleisyysluokassa esitetty 
vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. 
 
Taulukko 3: Haittavaikutukset 
 

Elinjärjestelmäluokka Hyvin yleinen Yleinen 

Psyykkiset häiriöt Unettomuus  
Ruoansulatuselimistö Pahoinvointi  
Yleisoireet ja antopaikassa 
todettavat haitat 

 Kuumat aallot 

Tutkimukset Estronipitoisuuden lasku 
(miehillä) 
 
 

Veren testosteronipitoisuuden 
nousu (miehillä) 
 
Estradiolipitoisuuden lasku 
(miehillä) 

 
Valittujen haittavaikutusten kuvaus 
 
Akuutti hemolyysi 
Pyrukynd-hoidon äkillinen keskeyttäminen tai lopettaminen voivat aiheuttaa akuutin hemolyysin (ks. 
kohta 4.4). Ohjeet hoidon keskeyttämisestä tai lopettamisesta, ks. kohta 4.2. 
 
Faasin 2 tutkimuksen 52 potilaasta 2:lla (3,8 %) esiintyi hemolyysiä Pyrukynd-hoidon äkillisen 
lopettamisen jälkeen. Toisella näistä potilaista esiintyi akuutti hemolyysi vakavana haittatapahtumana. 
Kumpikin potilas sai aloitusannoksena 300 mg Pyrukynd-valmistetta kahdesti päivässä, ja kummankin 
potilaan hemoglobiinipitoisuus nousi nopeasti ja voimakkaasti 3 ensimmäisen hoitoviikon aikana. Tätä 
seurasi Pyrukynd-hoidon äkillinen lopettaminen ilman annoksen asteittaista pienentämistä, mikä johti 
akuuttiin hemolyysiin ja anemiaan. Niillä potilailla, joilta jäi muutama Pyrukynd-annos väliin hoidon 
myöhemmässä vaiheessa, tai joiden annosta pienennettiin asteittain, ei esiintynyt akuuttia hemolyysiä. 
 
Muutokset sukupuolihormonien pitoisuuksissa 
Mitapivaatti on heikko aromataasin estäjä in vitro. ACTIVATE-tutkimuksen 16 miespotilaasta 
1 potilaan (6,3 %) testosteronipitoisuus nousi viitealueen yläpuolelle, 2 potilaan (12,5 %) 
estradiolipitoisuus laski viitealueen alapuolelle ja 9 potilaan (56,3 %) estronipitoisuus laski viitealueen 
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alapuolelle. ACTIVATE-T-tutkimuksen 7 miespotilaasta 1 potilaan (14,3 %) estronipitoisuus laski 
viitealueen alapuolelle. Nämä hormonipitoisuuksien muutokset säilyivät koko tutkimuksen ajan. 
Hormonimuutokset korjautuivat niillä potilailla, jotka lopettivat Pyrukynd-hoidon tutkimuksen 
päävaiheen päättyessä. Naispotilaiden sukupuolihormonien analysointia rajoittivat 
hormonipitoisuuksien odotettu fysiologinen vaihtelu normaalin kuukautiskierron aikana sekä 
potilaiden käyttämät erilaiset hormonaaliset ehkäisyvalmisteet. 
 
Unettomuus 
ACTIVATE-tutkimuksessa raportoidun unettomuuden ilmaantuvuus oli samankaltainen Pyrukynd-
hoitoa saavilla ja lumelääkettä saavilla potilailla. ACTIVATE-T-tutkimuksen 27 potilaasta 
unettomuutta raportoitiin 6:lla (22,2 %). Faasin 2 tutkimuksen päävaiheen aikana unettomuutta esiintyi 
5:llä niistä 27 potilaasta, jotka saivat 50 mg kahdesti päivässä (18,5 %), ja 16:lla niistä 25 potilaasta, 
jotka saivat 300 mg kahdesti päivässä (64 %). 
 
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 
 
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. 
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista 
liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
 
4.9 Yliannostus 
 
Pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa suurin arvioitu 
mitapivaattiannos oli 300 mg kahdesti päivässä. Terveille tutkittaville annettiin enintään 2 500 mg:n 
kerta-annos sekä 700 mg kahdesti päivässä 14 päivän ajan. Yksi potilas kliinisessä tutkimuksessa otti 
150 mg kahdesti päivässä, joka oli enemmän kuin tutkimuksessa suositeltu annos (50 mg kahdesti 
päivässä), eikä potilaalla esiintynyt tähän liittyviä haittatapahtumia. 
 
Niiden potilaiden raportoimat haittatapahtumat, jotka saivat kliinisissä tutkimuksissa suurempia 
annoksia kuin suositeltu enimmäisannos 50 mg kahdesti päivässä, olivat kaikki yhdenmukaisia 
mitapivaatin turvallisuusprofiilin kanssa. 
 
Yliannostuksen tapauksessa potilaalle on annettava oireenmukaista ja tarvittavaa elintoimintoja 
tukevaa hoitoa. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut hematologiset valmisteet, ATC-koodi: B06AX04 
 
Vaikutusmekanismi 
 
Mitapivaatti on pyruvaattikinaasin aktivaattori, joka vaikuttaa sitoutumalla suoraan 
pyruvaattikinaasitetrameeriin. Pyruvaasikinaasin puutoksessa pyruvaattikinaasin punasolumuoto on 
mutatoitunut, mikä pienentää adenosiinitrifosfaatin (ATP) pitoisuutta, lyhentää punasolujen elinikää ja 
aiheuttaa kroonista hemolyysia. Mitapivaatti parantaa punasolujen energiatasapainoa lisäämällä 
pyruvaattikinaasin aktiivisuutta. 
 
Farmakodynaamiset vaikutukset 
 
Terveillä tutkittavilla havaittiin 2,3-difosfoglyseraattipitoisuuden laskua ja ATP-pitoisuuden nousua 
mitapivaatin vakaan tilan pitoisuuden saavuttamisen jälkeen. Pyruvaasikinaasin puutosta sairastavilla 
potilailla näiden farmakodynaamisten merkkiaineiden muutoksia ei pidetä merkittävinä aktiivisuuden 
arvioinnin kannalta, sillä sen on perustuttava pelkkiin kliinisiin parametreihin. 
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Kliininen teho ja turvallisuus 
 
Pyrukynd-valmisteen tehoa arvioitiin kahdessa monikansallisessa faasin 3 kliinisessä tutkimuksessa 
pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla: ACTIVATE-tutkimuksessa ja ACTIVATE-T-
tutkimuksessa. 
 
Pyruvaattikinaasin puutosta sairastavat potilaat, jotka eivät saaneet säännöllisiä verensiirtoja 
(ACTIVATE) 
Pyrukynd-valmisteen tehoa pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla, jotka eivät saaneet 
säännöllisiä verensiirtoja, arvioitiin monikansallisessa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa 
kliinisessä tutkimuksessa (ACTIVATE), johon osallistui 80 aikuispotilasta. Säännöllisten verensiirtojen 
saamattomuuden määritelmä oli enintään 4 verensiirtoa hoitoa edeltävien 52 viikon aikana eikä yhtään 
verensiirtoa hoitoa edeltävien 3 kuukauden aikana. Lisäksi potilailla oli oltava vähintään 
2 dokumentoitua mutanttialleelia PKLR-geenissä, joista vähintään 1 oli missense-mutaatio, ja enintään 
100 g/l:n hemoglobiinipitoisuus. Tutkimukseen ei otettu potilaita, jotka olivat homotsygoottisia 
R479H-mutaation suhteen tai joiden PKLR-geenissä oli 2 non-missense mutaatiota (eikä muuta 
missense-mutaatiota), koska tällaiset potilaat eivät saavuttaneet hemoglobiinivastetta 
(hemoglobiinipitoisuuden muutos lähtötilanteesta ≥ 1,5 g/dl > 50 %:ssa mittauksista) faasin 2 
tutkimuksessa, jossa verrattiin erisuuruisia annoksia. Satunnaistaminen ositettiin seulontavaiheen 
hemoglobiinipitoisuuksien keskiarvon (< 85 vs. ≥ 85 g/l) ja PKLR-geenin mutaatioluokan 
(missense/missense vs. missense/non-missense) mukaan. Annostitrausvaiheen jälkeen, jossa annosta 
oli nostettu enintään 2 kertaa enintään 50 mg:aan kahdesti päivässä, potilaat jatkoivat samalla 
Pyrukynd-annoksella 12 viikon ajan. 
 
Pyruvaattikinaasin puutosta sairastavista 80 potilaasta 40 satunnaistettiin Pyrukynd-hoitoon. 
Pyrukynd-hoitoa saavista 40 potilaasta 35 (87,5 %) sai optimoituna annoksenaan 50 mg kahdesti 
päivässä annostitrausvaiheen jälkeen. Pyrukynd-hoidon mediaanikesto oli 24,1 viikkoa (vaihteluväli 
23,6–27,4 viikkoa). Potilaista 30 (75 %) sai Pyrukynd-hoitoa > 24 viikon ajan. Satunnaistettujen 
80 potilaan mediaani-ikä oli 32,5 vuotta (vaihteluväli 18–78), ja 40 % potilaista oli miehiä. Rotu 
ilmoitettiin 87,5 %:lla potilaista, ja näistä potilaista 75 % oli valkoihoisia, 10 % aasialaisia, 1,3 % 
Havaijin tai muun Tyynenmeren alkuperäisväestöä ja 1,3 % muuta rotua. 
 
Sairauteen liittyvät ominaisuudet lähtötilanteessa on esitetty taulukossa 4. 
 
Taulukko 4: Sairauteen liittyvät ominaisuudet lähtötilanteessa pyruvaattikinaasin puutosta 

sairastavilla potilailla, jotka eivät saaneet säännöllisiä verensiirtoja 
(ACTIVATE) 

 
Sairauteen liittyvät ominaisuudet lähtötilanteessa1 Yhteensä 

N = 80 
Hemoglobiini (g/l), n 
Mediaani 
(pienin, suurin) 

80 
85,08 

(64,0, 102,3) 
PKLR-genotyyppi, n (%) 
Missense/missense 
Missense/non-missense 

 
55 (68,8) 
25 (31,3) 

Retikulosyytit (1:n fraktio), n 
Mediaani  
(pienin, suurin) 

80 
0,4009 

(0,038, 0,827) 
Konjugoimaton bilirubiini (mikromol/l), n 
Mediaani 
(pienin, suurin) 

76 
74,647 

(11,03, 294,7) 
LDH (U/l), n 
Mediaani 
(pienin, suurin) 

79 
223,5 

(101,0, 1 190,5) 
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Sairauteen liittyvät ominaisuudet lähtötilanteessa1 Yhteensä 
N = 80 

Haptoglobiini (g/l), n 
Mediaani  
(pienin, suurin) 

80 
0,030 

(0,03, 0,70) 
Ferritiini (mikrog/l), n 
Mediaani  
(pienin, suurin) 

77 
479,420 

(21,36, 5 890,25) 
Reisiluun T-luvun luokka DXA-mittauksen mukaan, n 
(%) 
≤ -2,5 
> -2,5 – < -1,0 
≥ -1,0 
Puuttui 

 
5 (6,3) 

36 (45,0) 
38 (47,5) 
1 (1,3) 

Aikaisempi pernan poisto, n (%) 58 (72,5) 
Aikaisempi sappirakon poisto, n (%) 58 (72,5) 
Aikaisempi kelaatiohoito, n (%) 15 (18,8) 

DXA-mittaus: kaksienergiainen röntgenabsorptiometria, LDH: laktaattidehydrogenaasi. 
1 n tarkoittaa niiden potilaiden lukumäärää, joilta ei puuttunut tietoja. 
 
Ensisijainen päätetapahtuma oli hemoglobiinivaste, jonka määritelmä oli hemoglobiinipitoisuuden 
≥ 15 g/l:n nousu lähtötilanteeseen nähden, joka oli säilynyt vähintään 2:ssa kiinteäannoksisen vaiheen 
sovituista arvioinneista (viikot 16, 20 ja 24) ilman, että potilas oli saanut verensiirtoja. Tehoa koskevat 
tulokset on esitetty taulukossa 5. 
 
Taulukko 5: Tehoa koskevat tulokset pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla, 

jotka eivät saaneet säännöllisiä verensiirtoja (ACTIVATE) 
 

 Pyrukynd1 
N = 40  

Lumelääke1 
N = 40 Ero1 

Ensisijainen 
päätetapahtuma n (%) n (%) Korjattu ero2 

(95 %:n CI) p-arvo 

Hemoglobiinivaste  16 (40 %) 0 39,3 
(24,1, 54,6) < 0,0001 

Toissijaiset 
päätetapahtumat3 

LS-keskiarvo 
95 %:n CI 

LS-keskiarvo 
95 %:n CI 

Eron LS-
keskiarvo 

(95 %:n CI) 
p-arvo 

Hemoglobiini (g/l) 16,73 
(12,60, 20,86) 

-1,48 
(-5,63, 2,67) 

18,21 
(12,41, 24,01) < 0,0001 

Konjugoimaton 
bilirubiini 
(mikromol/l) 

-21,16 
(-29,59, -12,72) 

5,10 
(-3,00, 13,21) 

-26,26 
(-37,82, -14,70) < 0,0001 

Retikulosyytit (1:n 
fraktio) 

-0,0973 
(-0,1252, -0,0694) 

0,0038 
(-0,0239, 0,0315) 

-0,1011 
(-0,1391, -0,0632) < 0,0001 

LDH (U/l) -91,99 
(-124,47, -59,50) 

-21,18 
(-53,30, 10,94) 

-70,81 
(-115,88, -25,74) 0,0027 

Haptoglobiini (g/l) 0,169 
(0,088, 0,251) 

0,012 
(-0,070, 0,094) 

0,158 
(0,043, 0,273) 0,0079 

CI: luottamusväli, LDH: laktaattidehydrogenaasi, LS-keskiarvo: pienimmän neliösumman keskiarvo. 
1 Kaikki p-arvot ovat kaksipuolisia. 
2 Ero korjattu satunnaistamisen ositustekijöiden mukaan. 
3 Toissijaiset päätetapahtumat ovat viikkojen 16, 20 ja 24 keskiarvot lähtötilanteen jälkeisessä hemoglobiinin, 
konjugoimattoman bilirubiinin, retikulosyyttien, LDH:n ja haptoglobiinin muutoksessa. 
 
Tutkimuksen aikaisia verensiirtoja tehtiin 2 potilaalle (5,0 %) Pyrukynd-ryhmässä ja 7 potilaalle 
(17,5 %) lumelääkeryhmässä. 
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Hemoglobiinivasteen ACTIVATE-tutkimuksessa saavuttaneista 16 potilaasta 15 jatkoi pitkäaikaisessa 
jatkotutkimuksessa ja oli arviointikelpoisia vasteen säilymisen suhteen. Heistä 13 oli säilyttänyt 
vasteen kynnysarvon (≥ 15 g/l) ylittävän lähtötilanteen jälkeisen hemoglobiinipitoisuuden muutoksen 
viimeisessä saatavilla olevassa hemoglobiinin mittauksessa tarvitsematta verensiirtoja. Vasteen 
mediaanikesto hemoglobiinivasteen saavuttaneilla 16 potilaalla oli 6,9 kuukautta (vaihteluväli 3,3–
18,4+ kuukautta). 
 
Pyruvaattikinaasin puutosta sairastavat potilaat, jotka saivat säännöllisiä verensiirtoja 
(ACTIVATE-T) 
Pyrukynd-valmisteen tehoa pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla, jotka saivat säännöllisiä 
verensiirtoja, arvioitiin monikansallisessa, yksihaaraisessa kliinisessä tutkimuksessa (ACTIVATE-T), 
johon osallistui 27 aikuispotilasta. Säännöllisten verensiirtojen saamisen määritelmä oli vähintään 
6 verensiirtoepisodia ja keskimäärin enintään 1 verensiirto 3 viikkoa kohden tietoisen suostumuksen 
allekirjoittamista edeltävien 52 viikon aikana. Tietoisen suostumuksen allekirjoittamista edeltävien 
52 viikon aikana siirrettyjen punasoluyksiköiden lukumäärää ei rajoitettu. Lisäksi potilailla oli oltava 
vähintään 2 dokumentoitua mutanttialleelia PKLR-geenissä, joista vähintään 1 oli missense-mutaatio. 
Tutkimukseen ei otettu potilaita, jotka olivat homotsygoottisia R479H-mutaation suhteen tai joiden 
PKLR-geenissä oli 2 non-missense mutaatiota (eikä muuta missense-mutaatiota), koska tällaiset 
potilaat eivät saavuttaneet hemoglobiinivastetta (hemoglobiinipitoisuuden muutos lähtötilanteesta 
≥ 1,5 g/dl > 50 %:ssa mittauksista) faasin 2 tutkimuksessa, jossa verrattiin erisuuruisia annoksia. 
Annostitrausvaiheen jälkeen, jossa annosta oli nostettu enintään 2 kertaa enintään 50 mg:aan kahdesti 
päivässä, potilaat jatkoivat samalla Pyrukynd-annoksella 24 viikon ajan. 
 
Pyrukynd-hoidon mediaanikesto sitä saavilla 27 potilaalla oli 40,3 viikkoa (vaihteluväli 16,3–
46,3 viikkoa). Potilaista 20 (74,1 %) sai Pyrukynd-hoitoa > 40 viikon ajan. Pyrukynd-hoitoa saavista 
27 potilaasta 25 (92,6 %) sai optimoituna annoksenaan 50 mg kahdesti päivässä annostitrausvaiheen 
jälkeen. Potilaiden mediaani-ikä oli 36 vuotta (vaihteluväli 18–68), ja 25,9 % potilaista oli miehiä. 
Rotu ilmoitettiin 85,2 %:lla potilaista, ja näistä potilaista 74,1 % oli valkoihoisia ja 11,1 % aasialaisia. 
Sairauteen liittyvät ominaisuudet lähtötilanteessa on esitetty taulukossa 6. 
 
Taulukko 6: Sairauteen liittyvät ominaisuudet lähtötilanteessa pyruvaattikinaasin puutosta 

sairastavilla potilailla, jotka saivat säännöllisiä verensiirtoja (ACTIVATE-T) 
 

Sairauteen liittyvät ominaisuudet lähtötilanteessa1 Pyrukynd 
N = 27 

Hemoglobiini (g/l), n 
Mediaani 
(pienin, suurin) 

27 
91,0 

(74, 109) 
PKLR-genotyyppi, n (%) 
Missense/missense 
Missense/non-missense 

 
20 (74,1) 
7 (25,9) 

Ferritiini (mikrog/l), n 
Mediaani 
(pienin, suurin) 

18 
748,445 

(163,42, 5 357,04) 
Verensiirtotaakka 
Verensiirtoepisodien lukumäärä 24 viikon ajalle standardoituna, 
n 
Mediaani 
(pienin, suurin) 

 
27 

4,15 
(2,8, 7,8) 

 
Siirrettyjen punasoluyksiköiden lukumäärä 24 viikon ajalle 
standardoituna, n 
Mediaani 
(pienin, suurin) 

 
27 

6,92 
(2,8, 20,3) 
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Sairauteen liittyvät ominaisuudet lähtötilanteessa1 Pyrukynd 
N = 27 

Reisiluun T-luvun luokka DXA-mittauksen mukaan, n (%) 
≤ -2,5 
> -2,5 – < -1,0 
≥ -1,0 
Puuttui 

 
1 (3,7) 

15 (55,6) 
10 (37,0) 

1 (3,7) 
Aikaisempi pernan poisto, n (%) 21 (77,8) 
Aikaisempi sappirakon poisto, n (%) 23 (85,2) 
Aikaisempi kelaatiohoito, n (%) 24 (88,9) 

DXA-mittaus: kaksienergiainen röntgenabsorptiometria. 
1 n tarkoittaa niiden potilaiden lukumäärää, joilta ei puuttunut tietoja. 
 
Ensisijainen päätetapahtuma oli verensiirtojen vähentymistä koskeva vaste, jonka määritelmä oli 
kiinteäannoksisen vaiheen aikana siirrettyjen punasoluyksiköiden lukumäärän ≥ 33 %:n vähentyminen 
verrattuna aikaisempaan, 24 viikon ajalle standardoituun verensiirtotaakkaan. 
 
Tehoa koskevat tulokset pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla, jotka saivat säännöllisiä 
verensiirtoja, on esitetty taulukossa 7. 
 
Taulukko 7: Tehoa koskevat tulokset pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla, 

jotka saivat säännöllisiä verensiirtoja (ACTIVATE) 
 

Päätetapahtuma Pyrukynd  
N = 27 

Potilaat, jotka saavuttivat verensiirtojen vähentymistä 
koskevan vasteen, n (%) 
95 %:n CI 

10 (37,0) 
(19,4, 57,6) 

Punasoluyksiköiden lukumäärän prosentuaalinen 
vähentymä lähtötilanteesta1 

≥ 33 – < 50 %, n (%) 
≥ 50 %, n (%)2 

 
1 (3,7) 

10 (37,0) 

Potilaat, jotka eivät tarvinneet verensiirtoja, n (%) 
95 %:n CI 

6 (22,2) 
(8,6, 42,3) 

CI: luottamusväli. 
1 Laskettiin tietoisen suostumuksen allekirjoittamista edeltävien 52 viikon aikana siirrettyjen punasoluyksiköiden 
lukumääränä 24 viikon ajalle standardoituna. 
2 Yhtä potilasta, jonka punasoluyksiköiden lukumäärän vähentymä lähtötilanteesta oli ≥ 50 %, ei laskettu 
verensiirtojen vähentymistä koskevan vasteen saavuttajaksi, koska potilas sai kiinteäannoksisessa vaiheessa 
hoitoa < 12 viikon ajan. 
 
Kaikki 6 potilasta (22,2 %), jotka eivät tarvinneet verensiirtoja ACTIVATE-T-tutkimuksessa, eivät 
myöskään tarvinneet niitä pitkäaikaisessa jatkotutkimuksessa. Vasteen mediaanikesto näillä 
6 potilaalla oli 17,0 kuukautta (vaihteluväli 11,5+–21,8+ kuukautta). 
 
Pediatriset potilaat 
 
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Pyrukynd-
valmisteen käytöstä pyruvaattikinaasin puutoksen hoidossa yhdessä tai useammassa pediatrisessa 
potilasryhmässä (ks. kohdasta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa). 
 
Iäkkäät potilaat 
 
Pyrukynd-valmisteen kliinisiin tutkimuksiin osallistuneiden vähintään 65-vuotiaiden potilaiden 
lukumäärä ei ollut riittävä, jotta olisi voitu selvittää, eroaako vaste näillä potilailla nuorempien 
potilaiden vasteesta. 
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5.2 Farmakokinetiikka 
 
Mitapivaatin farmakokinetiikkaa on tutkittu terveillä aikuisilla ja pyruvaattikinaasin puutosta 
sairastavilla potilailla. Suun kautta annettu mitapivaatti imeytyy hyvin, jakautuu laajalti, ja sen 
puhdistuma on vähäistä. 
 
Toistuvassa annossa mitapivaatin havaittiin indusoivan omaa puhdistumaansa (autoinduktio). 
 
Mitapivaatin farmakokinetiikan vaihtelu oli vähäistä tai kohtalaista terveillä aikuisilla tutkittavilla. 
 
Imeytyminen 
 
Mitapivaatti imeytyi hyvin kerta-annoksen ja toistuvien annosten jälkeen sekä terveillä tutkittavilla 
että pyruvaattikinaasin puutosta sairastavilla potilailla. Tmax-arvon mediaani vakaassa tilassa oli 0,5–
1 h koko tutkitulla annosvälillä (5 mg – 700 mg kahdesti päivässä). 
 
Kerta-annoksen absoluuttinen biologinen hyötyosuus oli noin 73 %. 
 
Mitapivaatin liukoisuus on pH-riippuvaista. Liukoisuus on suurta pH-arvoon 5,5 asti. Tätä korkeampi 
pH vähentää liukoisuutta, mikä saattaa vähentää mitapivaatin imeytymistä. 
 
Ruoan vaikutus 
Terveille tutkittaville annetun kerta-annoksen anto runsasrasvaisen aterian kanssa (noin 900–1 000 
kaloria, josta 500–600 kaloria oli peräisin rasvasta, 250 kaloria hiilihydraatista ja 150 kaloria 
proteiinista) ei muuttanut mitapivaatin AUCinf-arvoa ja pienensi mitapivaatin Cmax-arvoa 42 %:lla. 
Pyrukynd-valmisteen anto runsasrasvaisen aterian kanssa ei vaikuttanut kliinisesti merkittävällä 
tavalla mitapivaatin farmakokinetiikkaan. 
 
Jakautuminen 
 
Mitapivaatti sitoutuu voimakkaasti (97,7-prosenttisesti) plasman proteiineihin, ja sen jakautuminen 
punasoluihin on vähäistä. Terminaalivaiheen keskimääräinen jakautumistilavuus (Vz) oli 135 l. 
 
Biotransformaatio 
 
In vitro -tutkimukset osoittivat mitapivaatin metaboloituvan pääasiassa CYP3A4:n välityksellä. 
Terveille tutkittaville suun kautta annetun radioleimatun 120 mg:n mitapivaattiannoksen jälkeen 
suurin kiertävä komponentti oli muuttumaton mitapivaatti. 
 
In vitro -lääkeyhteisvaikutustutkimukset 
 
Metaboliareitit 
Mitapivaatti on CYP3A4:n indusoija ja saattaa myös olla CYP2B6:n, CYP2C8:n, CYP2C9:n, 
CYP2C19:n ja UGT1A1:n indusoija. Mitapivaatti saattaa olla CYP3A4:n estäjä. 
 
Lääkeaineiden kuljetusjärjestelmät 
Mitapivaatti on P-gp:n substraatti ja mahdollinen P-gp:n indusoija ja estäjä. 
 
Eliminaatio 
 
Mitapivaatin keskimääräinen t1/2 oli 16,2–79,3 tuntia terveille tutkittaville suun kautta paastotilassa 
annettujen kerta-annosten (5 mg – 2 500 mg) jälkeen. Näennäisen puhdistuman (CL/F) 
populaatiofarmakokinetiikkaan perustuva mediaani vakaassa tilassa 11,5 l/h annoksella 5 mg kahdesti 
päivässä, 12,7 l/h annoksella 20 mg kahdesti päivässä ja 14,4 l/h annoksella 50 mg kahdesti päivässä. 
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Terveille tutkittaville annetun radioleimatun mitapivaattikerta-annoksen radioaktiivisesta annoksesta 
poistui yhteensä 89,1 %, josta 49,6 % virtsan mukana (2,6 % muuttumattomana) ja 39,6 % ulosteen 
mukana (alle 1 % muuttumattomana). 
 
Lineaarisuus/ei-lineaarisuus 
 
Mitapivaatin AUC- ja Cmax-arvot suurenivat suhteessa annokseen kliinisesti merkittävällä 
annosalueella 5–50 mg kahdesti päivässä terveillä tutkittavilla ja pyruvaattikinaasin puutosta 
sairastavilla potilailla. 
 
Erityisryhmät 
 
Mitapivaatin farmakokinetiikassa ei havaittu kliinisesti merkittäviä eroja iän, sukupuolen, rodun tai 
painon perusteella. 
 
Iäkkäät potilaat 
Yhteensä 5 vähintään 65-vuotiasta potilasta sai mitapivaattia kliinisissä ACTIVATE- ja ACTIVATE-T-
tutkimuksissa. Farmakokinetiikassa ei havaittu eroja näiden ja nuorempien potilaiden välillä. 
 
Maksan vajaatoiminta 
Mitapivaatin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa 
sairastavilla potilailla. 
 
Munuaisten vajaatoiminta 
Munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta mitapivaatin farmakokinetiikkaan arvioitiin osana 
populaatiofarmakokineettisiä analyyseja. 24 potilaalla oli lievä munuaisten vajaatoiminta (arvioitu 
glomerulusten suodatusnopeus [eGFR] ≥ 60 – ˂ 90 ml/min/1,73 m2) ja 4 potilaalla keskivaikea 
munuaisten vajaatoiminta (eGFR ≥ 30 – ˂ 60 ml/min/1,73 m2). Vakaan tilan AUC oli samankaltainen 
munuaistoiminnaltaan normaalien ja lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden välillä. 
Vakaan tilan AUC-arvon geometrinen keskiarvo pienessä keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavien potilasjoukossa oli suurempi kuin munuaistoiminnaltaan normaaleilla potilailla, mutta 
samalla vakaan tilan AUC-arvon vaihteluvälillä kuin munuaistoiminnaltaan normaaleilla potilailla (ks. 
kohta 4.2). Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita koskevia tietoja ei ole saatavilla. 
 
Pediatriset potilaat 
Mitapivaatin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Mitapivaatti ei ollut karsinogeeninen siirtogeenisillä rasH2-hiirillä, kun sitä annettiin kahdesti päivässä 
vähintään 26 viikon ajan enintään 500 mg/kg:n vuorokausiannoksella (6,4 kertaa ihmisen altistus) 
uroshiirille ja enintään 250 mg/kg:n vuorokausiannoksella (2,6 kertaa ihmisen altistus) naarashiirille. 
 
Rotilla tehdyssä 2 vuoden pituisessa karsinogeenisuustutkimuksessa havaittiin proliferatiivisia ja 
neoplastisia leesioita maksassa, kilpirauhasessa, munasarjoissa ja haimassa. Maksa- ja 
kilpirauhaslöydökset yhdistettiin CYP-entsyymien induktioon, ja niitä pidettiin jyrsijöille spesifisinä. 
Munasarjoissa havaittiin granuloosasolujen ja/tai granuloosa-luteiinisolujen hyperplasian 
ilmaantuvuuden lisääntymistä ja/tai vaikeusasteen pahenemista, kun mitapivaatin AUC0-12h oli 
> 100 kertaa suurempi kuin vaihteluvälin yläraja ihmisellä suurinta ihmisille suositeltua annosta 
(MRHD), 50 mg kahdesti päivässä, käytettäessä. Rauhasrakkuloiden hyvänlaatuisen hyperplasian ja 
eksokriinisen haiman adenoomien ilmaantuvuuden lisääntymistä ja/tai vaikeusasteen pahenemista 
havaittiin uroksilla kaikissa annosryhmissä (30, 100 ja 300 mg/kg/vrk); NOEL-arvoa ei määritetty. 
Haimalöydösten ilmaantuvuus ylitti koekannassa aikaisemmin havaitun vaihteluvälin ylärajan 
ainoastaan annoksella 300 mg/kg/vrk (47 kertaa ihmisen AUC0-12h MRHD-annoksella). 
Haimalöydösten merkitystä ihmiselle ei tunneta. 
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Mitapivaatti ei ollut mutageeninen bakteereilla tehdyssä takaisinmutaatiotestissä (Ames) in vitro. 
Mitapivaatti ei ollut klastogeeninen ihmisen lymfosyyttien mikrotumatestissä in vitro eikä rottien 
luuytimen mikrotumatestissä in vivo. 
 
Alkioiden ja sikiöiden kehitystä koskevissa tutkimuksissa rotilla havaittiin sikiöihin kohdistuvia 
haittatapahtumia, kun AUC0-12h oli 63 kertaa suurempi, ja kaniineilla, kun AUC0-12 oli 3,1 kertaa 
suurempi kuin ihmisen AUC0-12h MRHD-annoksella. 
 
Rotilla tehdyssä alkio- ja sikiötoksisuutta arvioivassa tutkimuksessa mitapivaatin suun kautta antoon 
liittyi sikiöihin kohdistuvia haittatapahtumia, mukaan lukien elinkykyisten sikiöiden keskilukumäärän 
väheneminen ja niiden osuuden pieneneminen poikueissa, sikiöiden keskipainon aleneminen ja 
tutkimusvalmisteeseen yhdistetyt ulkoiset, pehmytkudosten ja luuston epämuodostumat. Suurin annos, 
jolla ei havaittu haittavaikutuksia (NOAEL-arvo) emoilla ja sikiöillä, oli 50 mg/kg/vrk (13 kertaa 
ihmisen AUC0- 12 h MRHD-annoksella). 
 
Kaniineilla tehdyssä alkio- ja sikiötoksisuutta arvioivassa tutkimuksessa mitapivaatin suun kautta anto 
alensi sikiöiden keskipainoa. Vaikutuksia sikiöiden morfologiaan ei havaittu. NOAEL-arvo emoilla ja 
sikiöillä oli 60 mg/kg/vrk (1,5 kertaa ihmisen AUC0-12 h MRHD-annoksella). 
 
Rotilla mitapivaatin havaittiin aiheuttavan lääkeaineperäiseen vaikeaan/pidentyneeseen synnytykseen 
liittyvää perinataalista kuolleisuutta sekä pre- ja postnataalista kehitystä että toksisuutta nuorille 
eläimille arvioineissa tutkimuksissa ≥ 50 mg/kg/vrk:n annoksilla (≥ 20 kertaa ihmisen AUC0- 12 h 

MRHD-annoksella). 
 
Hedelmällisyyttä ja alkion varhaista kehitystä koskevassa tutkimuksessa ei havaittu uros- tai 
naarasrottien hedelmällisyyteen kohdistuvia haittatapahtumia, kun mitapivaattia annettiin uroksille 
kahdesti päivässä suun kautta enintään 300 mg/kg/vrk ennen parittelua ja sen aikana ja naaraille 
kahdesti päivässä suun kautta enintään 200 mg/kg/vrk ennen parittelua ja sen aikana sekä 
organogeneesin ajan. Urosten ja naaraiden sukupuolielimissä havaittiin korjautuvia löydöksiä, joita 
pidettiin aromataasin estoon liittyvinä. Uroksilla havaittiin korjautuvia mikroskooppisia löydöksiä 
(siementiehyiden rappeutuminen, esisiittiöiden retentio, poikkeavat jäännöskappaleet kiveksissä ja 
solujätteen lisääntynyt ilmaantuvuus lisäkiveksissä), jotka korreloivat poikkeavien siittiölöydösten 
(siittiöiden heikentynyt liikkuvuus, pienentynyt siittiötiheys ja poikkeavien siittiöiden lisääntynyt 
määrä) kanssa, kun AUC0- 12 h vastasi ≥ 23-kertaista ihmisen altistusta MRHD-annoksella. Naarailla 
havaittiin parinmuodostusta edeltävien kiimavaiheiden vähentymistä, kun AUC0-12 h vastasi 
49-kertaista ihmisen altistusta MRHD-annoksella, ja tämän muutoksen havaittiin korjautuvan annon 
lopettamisen jälkeen. 
 
Uros- ja naarasrotilla tehdyissä toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta arvioivissa tutkimuksissa 
havaittiin sukupuolielinten muutoksia, joita pidettiin aromataasin estoon liittyvinä. Uroksilla havaittiin 
lisäsukupuolirauhasten painon laskua ja kivesten painon nousua sekä kivesten ja 
lisäsukupuolirauhasten mikroskooppisia löydöksiä, kun AUC0- 12 h vastasi ≥ 4,7-kertaista ihmisen 
altistusta MRHD-annoksella. Naarailla havaittiin munasarjojen painon nousua ja kohdun painon 
laskua sekä munasarjojen ja emättimen mikroskooppisia löydöksiä, kun AUC0- 12 h vastasi ≥ 3,0-
kertaista ihmisen altistusta. Kaikki löydökset olivat korjautuvia. 
 
Toksisuutta nuorille eläimille arvioivassa tutkimuksessa, jossa rotille annettiin hoitoa 7 vuorokauden 
iästä sukukypsyyteen asti, useimpia hoitoon liittyviä löydöksiä pidettiin aromataasin estoon liittyvinä. 
Uroksilla havaittiin kivesten mikroskooppisia löydöksiä pienimmältä, 30 mg/kg/vrk:n annostasolta 
lähtien (1,5 kertaa ihmisen AUC0-12 h MRHD-annoksella) sekä sukukypsyyden viivästymistä, 
poikkeavia siittiölöydöksiä ja paritteluun ja hedelmällisyyteen liittyviä muutoksia ≥ 150 mg/kg/vrk:n 
annoksilla (≥ 22 kertaa ihmisen AUC0-12 h MRHD-annoksella). Naarailla havaittiin kiimakierron 
muutoksia suurimmalla, 200 mg/kg/vrk:n annostasolla (60 kertaa ihmisen AUC0-12 h MRHD-
annoksella). Kaikki arvioitavissa olevat lisääntymiseen liittyvät muutokset olivat korjautuvia tai 
osittain korjautuvia. Hoitoon liittyvää painon laskua naarailla ja nousua uroksilla havaittiin, kun 
AUC0-12 h vastasi ≥ 20-kertaista ihmisen altistusta MRHD-annoksella. Painon lasku naarailla ei ollut 
korjautuvaa. Luustomuutoksia, mukaan lukien luuntiheyden ja luumassan pienentymistä, havaittiin 
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uroksilla ≥ 1,5-kertaisella ja naarailla ≥ 20-kertaisella ihmisen altistuksella. Naarailla kaikki nämä 
muutokset olivat korjautuvia. Uroksilla muutokset olivat korjautuvia 1,5-kertaisella ihmisen 
altistuksella ja osittain korjautuvia tätä suuremmilla altistuksilla. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Tabletin ydin 
 
Mikrokiteinen selluloosa 
Kroskarmelloosinatrium 
Mannitoli (E421) 
Natriumstearyylifumaraatti 
 
Kalvopäällyste 
 
Hypromelloosi (E464) 
Titaanidioksidi (E171) 
Laktoosimonohydraatti 
Triasetiini 
Indigokarmiinialumiinilakka (E132) 
 
Painomuste 
 
Sellakka (E904) 
Musta rautaoksidi (E172) 
Ammoniumhydroksidi (E527) 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 
 
2 vuotta 
 
6.4 Säilytys 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 
 
Mitapivaattitabletit toimitetaan pahvikoteloihin pakatuissa PVC/PCTFE/Al-
taskuläpipainopakkauksissa. 
 
Annoksen titraukseen ja ylläpitohoitoon tarkoitetut pakkaukset: 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Pahvikotelo, joka sisältää 56 kalvopäällysteistä tablettia 4 taskuläpipainopakkauksessa, joissa on 
kussakin 14 kalvopäällysteistä tablettia. 
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Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Pahvikotelo, joka sisältää 56 kalvopäällysteistä tablettia 4 taskuläpipainopakkauksessa, joissa on 
kussakin 14 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Pahvikotelo, joka sisältää 56 kalvopäällysteistä tablettia 4 taskuläpipainopakkauksessa, joissa on 
kussakin 14 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
Annoksen asteittaiseen pienentämiseen tarkoitetut pakkaukset: 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Pahvikotelo, joka sisältää 7 kalvopäällysteistä tablettia taskuläpipainopakkauksessa. 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit + Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Yksi 14 kalvopäällysteisen tabletin pahvikotelo sisältää: 
7 Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteistä tablettia 
7 Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteistä tablettia 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit + Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Yksi 14 kalvopäällysteisen tabletin pahvikotelo sisältää: 
7 Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteistä tablettia 
7 Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteistä tablettia 
 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 
 
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36 
Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam 
Alankomaat 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/001 
EU/1/22/1662/002 
EU/1/22/1662/003 
EU/1/22/1662/004 
EU/1/22/1662/005 
EU/1/22/1662/006 
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9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu. 
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A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA 
 
Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite 
 
Almac Pharma Services Limited 
Seagoe Industrial Estate 
Portadown 
Craigavon, County Armagh 
BT63 5UA 
Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti) 
 
 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI 

RAJOITUKSET 
 
Reseptilääke. 
 
 
C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 
• Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset 
 
Tämän lääkevalmisteen osalta velvoitteet määräaikaisten turvallisuuskatsausten toimittamisesta on 
määritelty Euroopan unionin viitepäivämäärät (EURD) ja toimittamisvaatimukset sisältävässä 
luettelossa, josta on säädetty Direktiivin 2001/83/EY 107 c artiklan 7 kohdassa, ja kaikissa luettelon 
myöhemmissä päivityksissä, jotka on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla. 
 
Myyntiluvan haltijan tulee toimittaa tälle valmisteelle ensimmäinen määräaikainen turvallisuuskatsaus 
kuuden kuukauden kuluessa myyntiluvan myöntämisestä. 
 
 
D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT 

LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ 
 
• Riskienhallintasuunnitelma (RMP) 
 
Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan 
moduulissa 1.8.2 esitetyn sovitun riskienhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen 
riskienhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti. 
 
Päivitetty RMP tulee toimittaa 

• Euroopan lääkeviraston pyynnöstä 
• kun riskienhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa 

johtaa hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite 
(lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa). 
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LIITE III 
 

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 
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A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PAHVIKOTELO (pakkaus, jossa 56 × 5 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
56 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36 
Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam 
Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/002 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 5 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
 
PC 
SN 
NN 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TASKULÄPIPAINOPAKKAUS (pakkaus, jossa 56 × 5 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
14 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
AVAAMISOHJEET 
 
1. PAINA peukalolla 
 

 
 
2. Käännä pakkaus ja VEDÄ pois koholla oleva liuska kääntöpuolella 
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3. Paina tabletti folion läpi 
 
PAINA 
VEDÄ 
 

 
 
SU 
MA 
TI 
KE 
TO 
PE 
LA 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36, Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam, Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/002 
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13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 5 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PAHVIKOTELO (annoksen asteittaiseen pienentämiseen tarkoitettu pakkaus, jossa 7 × 5 mg:n 
kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
7 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36 
Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam 
Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/001 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 5 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
 
PC 
SN 
NN 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TASKULÄPIPAINOPAKKAUS (annoksen asteittaiseen pienentämiseen tarkoitettu pakkaus, 
jossa 7 × 5 mg:n kalvopäällysteistä tablettia, ja annoksen asteittaiseen pienentämiseen 
tarkoitettu pakkaus, jossa 7 × 20 mg:n ja 7 × 5 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
7 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
AVAAMISOHJEET 
 
1. PAINA peukalolla 
 

 
 
2. Käännä pakkaus ja VEDÄ pois koholla oleva liuska kääntöpuolella 
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3. Paina tabletti folion läpi 
Yksi tabletti päivässä 
 
PAINA 
VEDÄ 
 
Viikko 1 / Viikko 2 
 
Päivä 1 
Päivä 2 
Päivä 3 
Päivä 4 
Päivä 5 
Päivä 6 
Päivä 7 
Päivä 8 
Päivä 9 
Päivä 10 
Päivä 11 
Päivä 12 
Päivä 13 
Päivä 14 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36, Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam, Alankomaat 
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12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/001 7 kalvopäällysteistä tablettia (7 × 5 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
EU/1/22/1662/003 14 kalvopäällysteistä tablettia (7 × 5 mg:n + 7 × 20 mg:n kalvopäällysteistä 
tablettia) 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 5 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUKSET (5 mg kalvopäällysteiset tabletit) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 5 mg 
mitapivaatti 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PAHVIKOTELO (pakkaus, jossa 56 × 20 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
56 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36 
Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam 
Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/004 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 20 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
 
PC 
SN 
NN 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TASKULÄPIPAINOPAKKAUS (pakkaus, jossa 56 × 20 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
14 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
AVAAMISOHJEET 
 
1. PAINA peukalolla 
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2. Käännä pakkaus ja VEDÄ pois koholla oleva liuska kääntöpuolella 
 

 
 
3. Paina tabletti folion läpi 
 
PAINA 
VEDÄ 
 

 
 
SU 
MA 
TI 
KE 
TO 
PE 
LA 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 
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11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36, Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam, Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/004 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 20 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PAHVIKOTELO (annoksen asteittaiseen pienentämiseen tarkoitettu pakkaus, jossa 7 × 20 mg:n 
ja 7 × 5 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 20 mg 
Pyrukynd 5 mg 
kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi 20 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
 
Yksi 14 kalvopäällysteisen tabletin pakkaus sisältää: 
7 Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteistä tablettia 
7 Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36 
Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam 
Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/003 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 20 mg 
Pyrukynd 5 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 
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18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
 
PC 
SN 
NN  
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TASKULÄPIPAINOPAKKAUS (annoksen asteittaiseen pienentämiseen tarkoitettu pakkaus, 
jossa 7 × 20 mg:n ja 7 × 5 mg:n kalvopäällysteistä tablettia, ja annoksen asteittaiseen 
pienentämiseen tarkoitettu pakkaus, jossa 7 × 50 mg:n ja 7 × 20 mg:n kalvopäällysteistä 
tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
7 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
AVAAMISOHJEET 
 
1. PAINA peukalolla 
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2. Käännä pakkaus ja VEDÄ pois koholla oleva liuska kääntöpuolella 
 

 
 
3. Paina tabletti folion läpi 
 
Yksi tabletti päivässä 
 
PAINA 
VEDÄ 
 
Viikko 1 / Viikko 2 
Päivä 1 
Päivä 2 
Päivä 3 
Päivä 4 
Päivä 5 
Päivä 6 
Päivä 7 
Päivä 8 
Päivä 9 
Päivä 10 
Päivä 11 
Päivä 12 
Päivä 13 
Päivä 14 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36, Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam, Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/003 14 kalvopäällysteistä tablettia (7 × 5 mg:n + 7 × 20 mg:n kalvopäällysteistä 
tablettia) 
EU/1/22/1662/005 14 kalvopäällysteistä tablettia (7 × 20 mg:n + 7 × 50 mg:n kalvopäällysteistä 
tablettia) 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 20 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUKSET (20 mg kalvopäällysteiset tabletit) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 20 mg 
mitapivaatti 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PAHVIKOTELO (pakkaus, jossa 56 × 50 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
56 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36 
Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam 
Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/006 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 50 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
 
PC 
SN 
NN 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TASKULÄPIPAINOPAKKAUS (pakkaus, jossa 56 × 50 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
14 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
AVAAMISOHJEET 
 
1. PAINA peukalolla 
 

 
 
2. Käännä pakkaus ja VEDÄ pois koholla oleva liuska kääntöpuolella 
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3. Paina tabletti folion läpi 
 
PAINA 
VEDÄ 
 

 
 
SU 
MA 
TI 
KE 
TO 
PE 
LA 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36, Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam, Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/006 
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13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 50 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
 
  



52 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
PAHVIKOTELO (annoksen asteittaiseen pienentämiseen tarkoitettu pakkaus, jossa 7 × 50 mg:n 
ja 7 × 20 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 50 mg 
Pyrukynd 20 mg 
kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi 50 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
Yksi 20 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
 
Yksi 14 kalvopäällysteisen tabletin pakkaus sisältää: 
7 Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteistä tablettia 
7 Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36 
Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam 
Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/005 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 50 mg 
Pyrukynd 20 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
 
PC 
SN 
NN  
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
TASKULÄPIPAINOPAKKAUS (annoksen asteittaiseen pienentämiseen tarkoitettu pakkaus, 
jossa 7 × 50 mg:n ja 7 × 20 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
mitapivaatti 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Sisältää myös laktoosia. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Tabletti, kalvopäällysteinen 
7 kalvopäällysteistä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI 
 
Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
Suun kautta. 
 
AVAAMISOHJEET 
 
1. PAINA peukalolla 
 

 
 
2. Käännä pakkaus ja VEDÄ pois koholla oleva liuska kääntöpuolella 
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3. Paina tabletti folion läpi 
Yksi tabletti päivässä 
 
PAINA 
VEDÄ 
 
Viikko 1 
Päivä 1 
Päivä 2 
Päivä 3 
Päivä 4 
Päivä 5 
Päivä 6 
Päivä 7 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36, Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam, Alankomaat 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/22/1662/005 
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13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Pyrukynd 50 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LÄPIPAINOPAKKAUKSET (50 mg kalvopäällysteiset tabletit) 
 
 
1.  LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Pyrukynd 50 mg 
mitapivaatti 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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B. PAKKAUSSELOSTE 
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Pakkausseloste: Tietoa potilaalle 
 

Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 

mitapivaatti 
 

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti 
turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi 
haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja. 
– Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
– Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. 
– Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 
– Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai 

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu 
tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

 
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 
 
1. Mitä Pyrukynd on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pyrukynd-valmistetta 
3. Miten Pyrukynd-valmistetta otetaan 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Pyrukynd-valmisteen säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
 
1. Mitä Pyrukynd on ja mihin sitä käytetään 
 
Pyrukynd-valmisteen sisältämä vaikuttava aine on mitapivaatti. 
 
Pyrukynd-valmistetta käytetään aikuisille pyruvaattikinaasin puutokseksi kutsutun perinnöllisen 
sairauden hoitoon. Pyruvaattikinaasin puutosta sairastavien potilaiden punasolujen pyruvaattikinaasi-
nimisessä entsyymissä on muutoksia, joiden vuoksi entsyymi ei toimi kunnolla. Tämän seurauksena 
punasolut hajoavat liian nopeasti. Tätä prosessia kutsutaan hemolyyttiseksi anemiaksi. 
 
Pyrukynd auttaa pyruvaattikinaasientsyymiä toimimaan paremmin. Tämä lisää punasolujen energiaa ja 
estää niitä hajoamasta liian nopeasti. 
 
Käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä siitä, 
miten Pyrukynd toimii tai miksi tätä lääkettä on määrätty sinulle. 
 
 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pyrukynd-valmistetta 
 
Älä ota Pyrukynd-valmistetta 
 
• jos olet allerginen mitapivaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu 

kohdassa 6). 
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Varoitukset ja varotoimet 
 
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Pyrukynd-
valmistetta. 
 
On tärkeää, että et lopeta tämän lääkkeen ottamista yhtäkkiä, sillä se saattaa johtaa anemiasi 
pahenemiseen ja punasolujen äkilliseen hajoamiseen (akuuttiin hemolyysiin). 
 
• Jos haluat lopettaa Pyrukynd-valmisteen ottamisen, keskustele siitä ensin lääkärin kanssa. 
• Lääkäri kertoo sinulle, miten lopetat lääkkeen ottamisen. Lopettaminen tehdään yleensä 

pienentämällä annosta asteittain. Tämän tarkoitus on ehkäistä haittavaikutukset, jotka johtuvat 
punasolujen äkillisestä hajoamisesta. 

 
Ks. kohdasta 4 lisätietoja näistä haittavaikutuksista. 
 
Lapset ja nuoret 
 
Tätä lääkettä ei saa antaa lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille, sillä ei tiedetä, onko mitapivaatti 
turvallinen ja tehokas heille. 
 
Muut lääkevalmisteet ja Pyrukynd 
 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa 
muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää 
seuraavissa tapauksissa: 
 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos otat mitä tahansa seuraavista lääkkeistä, sillä ne 
saattavat lisätä Pyrukynd-valmisteen haittavaikutusten (kuten unettomuuden) riskiä tai estää 
Pyrukynd-valmistetta toimimasta kunnolla: 
• sienilääkkeitä, kuten itrakonatsolia 
• tuberkuloosilääkkeitä, kuten rifampisiinia 
• mahahaavan, närästyksen tai happorefluksin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten famotidinia 
 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos otat mitä tahansa seuraavista lääkkeistä, sillä 
Pyrukynd saattaa estää niitä toimimasta kunnolla: 
• rauhoittavia lääkkeitä, kuten midatsolaamia 
• hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, kuten etinyyliestradiolia 
• syövän hoitoon tarkoitettuja solunsalpaajia, kuten irinotekaania, syklofosfamidia, paklitakselia 
• tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja lääkkeitä, kuten bupropionia 
• mahahaavan, närästyksen tai happorefluksin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten famotidinia 
• tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten repaglinidia 
• verenohennuslääkkeitä, kuten varfariinia, dabigatraanieteksilaattia 
• sydänvaivojen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten digoksiinia 
• epilepsian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten karbamatsepiinia, fenytoiinia, valproiinihappoa 
• voimakkaita kipulääkkeitä, kuten alfentaniilia 
• elinsiirron jälkeisen hyljinnän ehkäisyyn tarkoitettuja lääkkeitä, kuten siklosporiinia, 

sirolimuusia, takrolimuusia 
• sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten kinidiiniä 
• migreenin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten ergotamiinia 
• kroonisen kivun hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten fentanyylia 
• tahattomien liike- ja äänellisten oireiden (tic-oireiden) hallintaan tarkoitettuja lääkkeitä, kuten 

pimotsidia 
• kihtikohtausten hoitoon tai ehkäisyyn tarkoitettuja lääkkeitä, kuten kolkisiinia. 
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Raskaus, imetys ja hedelmällisyys 
 
Raskaus 
 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy 
lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 
 
Vältä raskaaksi tulemista Pyrukynd-hoidon aikana. 
• Hoito saattaa aiheuttaa haittaa syntymättömälle lapselle. 
• Kerro heti lääkärille, jos tulet raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana. 
 
Imetys 
 
Jos suunnittelet imettämisen aloittamista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen 
käyttöä. Ei tiedetä, kulkeutuuko lääkettä ihmisen rintamaitoon tai miten lääke mahdollisesti vaikuttaa 
lapseen. 
 
Hedelmällisyys 
 
Naisten kyky tulla raskaaksi ja miesten siittämiskyky saattavat heikentyä Pyrukynd-valmisteen käytön 
aikana. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, jos suunnittelet lapsen hankkimista. 
 
Ehkäisy naisilla 
 
Jos voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä Pyrukynd-hoidon aikana ja 
vähintään kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen. 
Pyrukynd-valmisteen käytön aikana tietyt hormonaaliset ehkäisyvalmisteet (kuten ehkäisypillerit) 
eivät ehkä toimi niin hyvin kuin niiden pitäisi, jolloin saatat tulla raskaaksi. Keskustele lääkärin, 
apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, mitkä ehkäisymenetelmät sopivat sinulle sillä aikaa, 
kun käytät tätä lääkettä. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
 
Pyrukynd-hoito saattaa aiheuttaa univaikeuksia (unettomuutta). Jos näin tapahtuu sinulle, noudata 
varovaisuutta ajaessasi tai käyttäessäsi koneita. 
 
Pyrukynd sisältää laktoosia ja natriumia 
 
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen 
tämän lääkkeen ottamista. 
 
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan 
”natriumiton”. 
 
 
3. Miten Pyrukynd-valmistetta otetaan 
 
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista 
ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. 
 
Kuinka paljon lääkettä otetaan 
 
Pyrukynd-valmisteen suositeltu aloitusannos on yksi 5 mg:n tabletti kahdesti päivässä. Lääkäri saattaa 
suurentaa annosta asteittain muutaman viikon välein verikokeidesi tulosten (hemoglobiinipitoisuutesi) 
perusteella ja sen mukaan, miten sairautesi reagoi hoitoon. Annos voidaan suurentaa enintään yhteen 
50 mg:n tablettiin kahdesti päivässä. 
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Jatka tämän lääkkeen ottamista, ellei lääkäri kehota sinua lopettamaan. 
 
Miten lääkettä otetaan 
 
Pyrukynd otetaan suun kautta. 
• Niele tabletti kokonaisena. 
• Voit ottaa sen ruoan kanssa tai ilman ruokaa. 
• Älä halkaise, murskaa, pureskele tai liuota tabletteja. 
 
Iäkkäät potilaat 
 
Pyrukynd-valmistetta on käytetty vain pienelle määrälle vähintään 65-vuotiaita potilaita. Ei ole 
olemassa näyttöä siitä, että iäkkäät potilaat tarvitsisivat eri annoksen kuin nuoremmat aikuiset. 
 
Ohje läpipainopakkausten avaamiseen 
 
Seuraavissa kuvissa näytetään, miten tabletti otetaan läpipainopakkauksesta. 
 
Etsi oikea läpipainopakkauksen lokero siihen merkityn viikonpäivän ja tarvittaessa vuorokaudenajan 
(aamu- tai ilta-annos, merkitty auringon ja kuun kuvilla) perusteella. Kyseisen lokeron kohdalla:  
 
PAINA peukalolla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edellä olevassa kuvassa on taskuläpipainopakkauksen sisäpuoli. 
 
2. Käännä pakkaus, VEDÄ pois koholla oleva liuska kääntöpuolella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edellä olevassa kuvassa on taskuläpipainopakkauksen takaosa. 
 
3. Paina tabletti folion läpi. 
 
Jos otat enemmän Pyrukynd-valmistetta kuin sinun pitäisi 
 
Jos olet ottanut enemmän Pyrukynd-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota heti yhteyttä lääkäriin tai 
lähimpään päivystyspoliklinikkaan. Ota lääkepakkaus mukaasi, jotta voit näyttää lääkärille, mitä olet 
ottanut. 
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Jos unohdat ottaa Pyrukynd-valmistetta 
 
• Jos annoksen unohtumisesta on kulunut enintään 4 tuntia, ota annos mahdollisimman pian. 
• Jos annoksen unohtumisesta on kulunut yli 4 tuntia, älä ota unohtunutta annosta. Ota seuraava 

aikataulun mukainen annos tavalliseen aikaan. 
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 
 
Jos lopetat Pyrukynd-valmisteen oton 
 
Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista yhtäkkiä. 
• Jos haluat lopettaa Pyrukynd-valmisteen ottamisen, keskustele siitä ensin lääkärin kanssa. 
• Lääkäri kertoo sinulle, miten lopetat lääkkeen ottamisen. Lopettaminen tehdään yleensä 

pienentämällä annosta asteittain. 
Tämän tarkoitus on ehkäistä haittavaikutukset, jotka johtuvat punasolujen äkillisestä hajoamisesta. 
Ks. kohdasta 4 lisätietoja näistä haittavaikutuksista. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai 
sairaanhoitajan puoleen. 
 
 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
 
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 
 
Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä): 
• univaikeudet (unettomuus) 
• verikokeissa näkyvä estronihormonin pitoisuuden lasku miehillä 
• pahoinvointi. 
 
Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä): 
• kuumat aallot 
• verikokeissa näkyvä testosteronihormonin pitoisuuden nousu miehillä 
• verikokeissa näkyvä estradiolihormonin pitoisuuden lasku miehillä. 
 
Haittavaikutukset, joita saattaa esiintyä, jos lopetat Pyrukynd-valmisteen ottamisen yhtäkkiä 
 
Pyrukynd-valmisteen yhtäkkinen lopettaminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita: 
• voimakas väsymys 
• ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus) 
• selkäkipu 
• virtsan tumma väri. 
 
Kerro heti lääkärille, jos havaitset mitä tahansa näistä oireista tämän lääkkeen käytön lopettamisen 
jälkeen. 
 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. 
Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen 
ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa 
tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. 
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5. Pyrukynd-valmisteen säilyttäminen 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä tätä lääkettä pahvikotelossa, taskuläpipainopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun 
viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden 
viimeistä päivää. 
 
Säilytä alle 25 °C. 
 
Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
Mitä Pyrukynd sisältää 
 
Vaikuttava aine on mitapivaatti. 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg mitapivaattia (sulfaattina). 
 
Pyrukynd 5 mg, 20 mg ja 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
Muut aineet ovat: 
Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, mannitoli (E421) ja 
natriumstearyylifumaraatti. 
Kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), laktoosimonohydraatti, triasetiini, 
indigokarmiinialumiinilakka (E132). 
Painomuste: sellakka (E904), musta rautaoksidi (E172) ja ammoniumhydroksidi (E527). 
Ks. kohta 2, ”Pyrukynd sisältää laktoosia ja natriumia”. 
 
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat pyöreitä, sinisiä, halkaisijaltaan noin 5 mm:n 
kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on mustalla musteella painettu merkintä ”M5” ja 
toisella puolella ei merkintöjä. 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat pyöreitä, sinisiä, halkaisijaltaan noin 8 mm:n 
kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on mustalla musteella painettu merkintä ”M20” ja 
toisella puolella ei merkintöjä. 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat pitkulaisia, sinisiä, noin 16 × 6,8 mm:n kokoisia 
kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on mustalla musteella painettu merkintä ”M50” ja 
toisella puolella ei merkintöjä. 
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Hoidon aloittamiseen ja jatkamiseen tarkoitetut pakkaukset 
 
Pyrukynd 5 mg, 20 mg ja 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavilla 
4 taskuläpipainopakkauksessa, joista kukin sisältää 14 kalvopäällysteistä tablettia. Yksi pahvikotelo 
sisältää 56 kalvopäällysteistä tablettia. 
 
Annoksen pienentämiseen tai hoidon lopettamiseen tarkoitetut pakkaukset 
 
Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavilla myös 7 kalvopäällysteistä tablettia 
sisältävissä taskuläpipainopakkauksissa. 
 
Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit + Pyrukynd 5 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavilla 
14 kalvopäällysteistä tablettia sisältävissä taskuläpipainopakkauksissa (7 × 20 mg:n kalvopäällysteistä 
tablettia + 7 × 5 mg:n kalvopäällysteistä tablettia). 
 
Pyrukynd 50 mg kalvopäällysteiset tabletit + Pyrukynd 20 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat 
saatavilla 14 kalvopäällysteistä tablettia sisältävissä taskuläpipainopakkauksissa (7 × 50 mg:n 
kalvopäällysteistä tablettia + 7 × 20 mg:n kalvopäällysteistä tablettia). 
 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 
 
Myyntiluvan haltija 
 
Agios Netherlands B.V. 
Zuidplein 36 
Regus Amsterdam WTC 
1077XV Amsterdam 
Alankomaat 
 
Valmistaja 
 
Almac Pharma Services Limited 
Seagoe Industrial Estate 
Portadown 
Craigavon, County Armagh 
BT63 5UA 
Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti) 
 
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi  
 
Muut tiedonlähteet 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla 
http://www.ema.europa.eu. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisia sairauksia ja niiden hoitoja 
käsitteleville verkkosivuille. 
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