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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 



2 

 

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og 
örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er 
um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir. 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Roclanda 50 míkrógrömm/ml + 200 míkrógrömm/ml augndropar, lausn. 
 
 
2. INNIHALDSLÝSING 
 
Hver ml af lausn inniheldur 50 míkrógrömm latanoprost og 200 míkrógrömm netarsudil (sem 
mesýlat). 
 
Hjálparefni með þekkta verkun 
 
Hver ml af lausn inniheldur 200 míkrógrömm bensalkónklóríð. 
 
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 
 
 
3. LYFJAFORM 
 
Augndropar, lausn. 
 
Tær, litlaus lausn, pH 5 (hér um bil). 
 
Osmólalstyrkur: 280 mOsm/kg. 
 
 
4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 
4.1 Ábendingar 
 
Roclanda er ætlað til að lækka háan augnþrýsting (intraocular pressure, IOP) hjá fullorðnum 
sjúklingum með frumkomna gleiðhornsgláku eða háan augnþrýsting þegar lækkun augnþrýstings með 
einlyfjameðferð með prostaglandíni eða netarsudili er ófullnægjandi. 
 
4.2 Skammtar og lyfjagjöf 
 
Einungis augnlæknir eða heilbrigðisstarfsmaður með viðeigandi réttindi í augnlækningum skal hefja 
meðferð með Roclanda. 
 
Skammtar 
 
Notkun hjá fullorðnum, þar með talið öldruðum  
Ráðlagður skammtur er einn dropi í auga/augu sem á að meðhöndla, einu sinni á sólarhring, að kvöldi. 
Sjúklingar skulu ekki setja meira en einn dropa í auga/augu til meðferðar á hverjum sólarhring. 
 
Ef gleymist að nota einn skammt skal halda meðferðinni áfram með næsta kvöldskammti. 
 
Börn 
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Roclanda hjá börnum yngri en 18 ára. 
Engar upplýsingar liggja fyrir. 
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Lyfjagjöf  
 
Til notkunar í auga. 
 
Hugsanlegum milliverkunum sem eru sértækar fyrir latanoprost + netarsudil er lýst í kafla 4.5. Ef nota 
á latanoprost + netarsudil samhliða öðrum augnlyfjum til staðbundinnar notkunar í auga, skal gefa 
hvert lyf með minnst fimm mínútna millibili. Vegna æðavíkkandi eiginleika netarsudils, skal nota aðra 
augndropa á undan latanoprosti + netarsudili. Nota skal augnsmyrsl síðast. 
 
Fjarlægja skal augnlinsur áður en latanoprost + netarsudil er notað og þær má setja í aftur 15 mínútum 
eftir notkun lyfsins (sjá kafla 4.4). 
 
Eins og við á um alla augndropa er mælt með því að þrýsta á tárapokann í innri augnkróki (til að loka 
opi táragangsins) í eina mínútu. Þetta á að gera strax og augndropinn hefur verið settur í augað. 
 
Forðast skal að sproti augndropaglassins snerti augað, vefi umhverfis það, fingur eða aðra fleti til að 
koma í veg fyrir mengun lausnarinnar. Notkun mengaðra lausna getur valdið alvarlegum skemmdum í 
auganu og meðfylgjandi sjóntapi. 
 
4.3 Frábendingar 
 
Ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 
 
4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 
Litun lithimnu 
 
Latanoprost getur smám saman breytt augnlit með því að auka magn brúns litarefnis í lithimnunni. 
Áður en meðferð hefst á að upplýsa sjúklinga um að augnlitur geti hugsanlega breyst varanlega. 
Meðferð á öðru auga eingöngu getur valdið því að lithimnur augna verði varanlega mislitar. 
 
Ekki hefur verið sýnt fram á neinar neikvæðar klínískar afleiðingar af auknu magni litarefnis í 
lithimnu og meðferð með lyfjum sem innihalda latanoprost má halda áfram þó að litarefni aukist í 
lithimnu. Engu að síður skal hafa reglulegt eftirlit með sjúklingum og ef klínískt ástand gefur tilefni til 
hætta meðferð með lyfi sem inniheldur latanoprost. 
 
Glæruáblástur (herpetic keratitis) 
 
Gæta skal varúðar við notkun lyfja sem innihalda latanoprost hjá sjúklingum með sögu um 
glæruáblástur og forðast skal notkun ef um er að ræða virkan glæruáblástur af völdum herpes simplex 
veiru (herpes simplex keratitis) og einnig hjá sjúklingum með sögu um endurkomu glæruáblásturs sem 
sérstaklega tengist prostaglandínhliðstæðum. 
 
Hætta á sjónudepilsbjúg (macular oedema) 
 
Einkum hefur verið greint frá sjónudepilsbjúg af völdum lyfja sem innihalda latanoprost hjá 
sjúklingum sem ekki eru með augastein, sjúklingum með gerviaugastein og rifið baklægt 
augasteinshýði eða augastein í framhólfi augans og hjá sjúklingum með þekkta áhættuþætti fyrir 
blöðrusjónudepilsbjúg (cystoid macular oedema) (svo sem sykursýkissjónukvilla og 
sjónubláæðarlokun (retinal vein occlusion)). Gæta skal varúðar við notkun lyfja sem innihalda 
latanoprost hjá sjúklingum sem ekki eru með augastein, sjúklingum með gerviaugastein og rifið 
baklægt augasteinshýði eða augastein í framhólfi augans og hjá sjúklingum með þekkta áhættuþætti 
fyrir blöðrusjónudepilsbjúg. 
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Hætta á lithimnubólgu/æðahjúpsbólgu 
 
Hjá sjúklingum með þekkta áhættuþætti sem útsetja þá fyrir lithimnubólgu/æðahjúpsbólgu skal gæta 
varúðar við notkun lyfja sem innihalda latanoprost. 
 
Versnun astma 
 
Takmörkuð reynsla er fyrir hendi af notkun latanoprost hjá sjúklingum með astma, en tilkynnt var um 
nokkur tilvik versnunar astma og/eða mæði þegar reynsla kom á lyfið eftir markaðssetningu. Því skal 
gæta varúðar við meðferð sjúklinga með astma þar til nægileg reynsla er komin á þessa 
lyfjasamsetningu. 
 
Breytingar á lit húðarinnar kringum augun 
 
Breytingar á lit húðarinnar kringum augun hafa sést við meðferð með lyfjum sem innihalda 
latanoprost. Flestar tilkynningarnar voru frá japönskum sjúklingum. Reynsla fram að þessu sýnir að 
breytingar á lit húðarinnar kringum augun eru ekki varanlegar og í sumum tilvikum gengu þær til baka 
á meðan sjúklingurinn var áfram á meðferð með latanoprosti. 
 
Breytingar á augnhárum 
 
Meðferð með lyfjum sem innihalda latanoprost getur smám saman breytt augnhárum og fíngerðum 
hárum á augnlokum (vellus hárum) á því auga sem fær meðferð og svæðunum umhverfis það. Þessar 
breytingar fela í sér aukna lengd, þykkt, litun og fjölda augnhára eða hára og rangvöxt augnhára. 
Breytingar á augnhárum ganga til baka þegar meðferð er hætt. 
 
Bensalkónklóríð innihald 
 
Þetta lyf inniheldur bensalkónklóríð. 
Greint hefur verið frá því að bensalkónklóríð valdi ertingu í auga, einkennum um augnþurrk og 
mögulegum áhrifum á tárafilmu og yfirborð hornhimnu og vitað er að það breyti lit á mjúkum 
augnlinsum. Gæta skal varúðar við notkun hjá sjúklingum með augnþurrk og hjá sjúklingum þar sem 
hornhimnan er viðkvæm. 
Við langtímanotkun skal fylgjast með sjúklingum. 
 
Verkun Roclanda hefur ekki verið rannsökuð lengur en í 12 mánuði. 
 
4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 
In vitro rannsóknir á milliverkunum hafa sýnt að útfelling getur átt sér stað þegar augndropum sem 
innihalda timerosal er blandað saman við latanoprost + netarsudil. Látið líða að minnsta kosti 
fimm mínútur frá gjöf annarra augndropa (sjá kafla 4.2). 
 
In vitro rannsóknir hafa sýnt að netarsudil getur hamlað CYP450 ísóensímum í glæru, en hins vegar 
hafa engar klínískar vísbendingar komið fram sem sýna að staðbundnar lyfjahvarfamilliverkanir eigi 
sér stað. 
 
Greint hefur verið frá þversagnakenndri hækkun augnþrýstings eftir samhliða gjöf tveggja 
prostaglandínhliðstæðna í augu. Því er ekki mælt með notkun tveggja eða fleiri prostaglandína, 
prostaglandínhliðstæðna eða prostaglandínafleiða. 
 
4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 
 
Meðganga 
 
Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun latanoprosts + netarsudils á meðgöngu. 
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Ekki er búist við neinum áhrifum á meðgöngu vegna þess að netarsudil dreifist í óverulegum mæli um 
líkamann með blóðrás (sjá kafla 5.2). Dýrarannsóknir á gjöf netarsudils í bláæð benda hvorki til 
beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun við klínískt mikilvæga útsetningu (sjá kafla 5.3). 
 
Latanoprost hefur hugsanlega skaðleg áhrif á meðgönguna og/eða fóstur/nýbura (sjá kafla 5.3). 
 
Af þessum sökum má ekki nota latanoprost + netarsudil á meðgöngu. 
 
Brjóstagjöf 
 
Ekki er þekkt hvort netarsudil/umbrotsefni skiljast út í brjóstamjólk. Hins vegar, þó að ekki sé búist 
við neinum áhrifum á börn sem eru á brjósti vegna þess að netarsudil dreifist í óverulegum mæli með 
blóðrás um líkama móðurinnar, liggja engar klínískar upplýsingar fyrir (sjá kafla 5.2). Latanoprost og 
umbrotsefni þess gætu skilist út í brjóstamjólk. Vega þarf og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og 
ávinning meðferðar fyrir konuna og ákveða á grundvelli matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða 
hætta/stöðva tímabundið meðferð með Roclanda. 
 
Frjósemi 
 
Engar upplýsingar liggja fyrir um áhrif á frjósemi karla eða kvenna. Hins vegar er ekki búist við 
neinum áhrifum þar sem altæk útsetning netarsudils er óveruleg (sjá kafla 5.2). Dýrarannsóknir hafa 
ekki sýnt fram á nein áhrif á frjósemi karl- eða kvendýra (sjá kafla 5.3). 
 
 
4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 
Roclanda hefur óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 
Ef sjón verður tímabundið óskýr við lyfjagjöf skal sjúklingurinn bíða þar til sjónin skýrist fyrir akstur 
og notkun véla.  
 
4.8 Aukaverkanir 
 
Samantekt á upplýsingum um öryggi 
 
Algengustu aukaverkanir í auga sem fram hafa komið eru blóðsókn í táru sem var tilkynnt hjá 46% 
sjúklinga. Aðrar tilkynntar aukaverkanir í auga eru: verkur á íkomustað (14%), útfelling á hornhimnu 
(cornea verticillata) (12%) og kláði í auga (7%). Meirihluti aukaverkana sem tilkynntar voru í 
klínískum rannsóknum á Roclanda tengdust augum og voru vægar eða miðlungsmiklar að alvarleika. 
Samkvæmt klínískum rannsóknum leiddi blóðsókn í táru sem var tilkynnt í 46% sjúklinga til þess að 
meðferð var hætt hjá 4,9% sjúklinga. 
 
Tafla yfir aukaverkanir 
 
Greint hefur verið frá eftirfarandi aukaverkunum af latanoprosti + netarsudili, gefnu einu sinni á dag 
og í klínískum rannsóknum og eftirliti eftir markaðssetningu af innihaldsefnunum latanoprosti og 
netarsudili hvoru fyrir sig. Aukaverkanirnar eru settar fram samkvæmt MedDRA flokkun eftir 
líffærum. Innan hvers tíðniflokks eru aukaverkanirnar flokkaðar eftir tíðni samkvæmt eftirfarandi 
fyrirkomulagi: mjög algengar (≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000 til 
< 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). 
 

Flokkun eftir líffærum Tíðni Aukaverkanir 
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra Mjög 

sjaldgæfar 
Glæruáblástur2 

Ónæmiskerfi Sjaldgæfar Ofnæmi, 
uppköst 

Taugakerfi Sjaldgæfar Höfuðverkur, 
ósjálfráður vöðvasamdráttur, 
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Flokkun eftir líffærum Tíðni Aukaverkanir 
sundl, 
skerðing á sjónsviði3 

Augu Mjög 
algengar 

Blóðsókn í táru1, 
útfelling á hornhimnu1, 
verkur á íkomustað, 
oflitun í lithimnu2, 
breytingar á augnhárum og fíngerðum 
hárum á augnlokum (aukin lengd, þykkt, 
litun og fjöldi augnhára)2 

Algengar Blæðing í táru, 
óskýr sjón, 
aukin táramyndun, 
roði í augnloki, 
augnkláði, 
erting í auga, 
minnkuð sjónskerpa, 
bjúgur í augnloki, 
depilglærubólga, 
kvilli í hornhimnu, 
tárubjúgur, 
ofnæmistárubólga, 
augnverkur, 
augnþurrkur, 
tilfinning um aðskotahlut í auga, 
hrúður á jöðrum augnloka, 
hvarmabólga, 
roði á íkomustað, 
óþægindi á íkomustað, 
litun glæru (vital dye staining cornea 
present) 

Sjaldgæfar Kláði í augnlokum, 
tárukvilli, 
ógegnsæi glæru, 
útferð úr auga, 
útfellingar í glæru, 
tárubólga, 
áunnin þrengsli í tárarás, 
augnbólga, 
snertiskynstruflun í auga, 
örður í táru (conjunctival follicles), 
augnþroti, 
truflun á starfsemi trefjaleppskirtla 
(meibomian gland dysfunction),  
litun glæru (corneal pigmentation), 
tvísýni, 
tárubólga án sýkingar, 
óeðlileg tilfinning í auga, 
glærubólga, 
ljósbrotskvilli, 
ertiroði í framhólfi, 
erting í táru, 
hækkaður augnþrýstingur, 
útbrot á augnlokum, 
húðþurrkur á augnlokum, 
augnháravöxtur, 
tárakvilli, 
lithimnubólga, 
sjónskerðing, 
hornhimnuvisnun, 
þurrkur á íkomustað, 
kláði á íkomustað, 
viðbrögð á íkomustað, 
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Flokkun eftir líffærum Tíðni Aukaverkanir 
aukaverkun á auga í tengslum við búnað, 
þreyta, 
náladofi á íkomustað, 
sjónudepilsbjúgur, þ.m.t. 
blöðrusjónudepilsbjúgur2, 
æðahjúpsbólga2 

blóðsókn í auga 

sykursýkissjónukvilli3, 
ofnæmi í auga3 
óþægindi í auga, 
kvillar í augnloki3, 
augnloksúthverfing3, 
ógegnsæi augasteins3, 
augnþreyta3, 
blóðsókn í himnu utan yfir hvítu 
(episcleral hyperemia)3, 
árusýn3, 
bólga í framhólfi3, 
blinda3, 
þrengisslökun í táru 
(conjunctivochalasis), 
exem á augnlokum3, 
gláka3, 
viðloðun lithimnu3, 
útbungun á lithimnu (iris bombe)3, 
hár augnþrýstingur3, 
erting á íkomustað3, 
gljáandi augu3, 
bjúgur á íkomustað3, 
litun táru3, 
aukið hlutfall sjóntaugaróss/-doppu (optic 
nerve cup/disc ratio increased)3, 
augnháramissir3 

litun augnloka, 
kvillar í auga, 
sjónublæðing, 
ljósfælni 

 

Mjög 
sjaldgæfar 

Glærubjúgur2, 
glærueyðing2, 
augntóttarbjúgur2, 
innhverfing augnhára2, 
tvísett augnhár2, 
blaðra í lithimnu2, 
staðbundin húðviðbrögð á augnlokum2, 
dökknun húðar á hvörmum2, 
sýndarblöðrur í táru (pseudopemphigoid 
of ocular conjunctiva)2 

Koma 
örsjaldan 
fyrir 

Breytingar á augntótt og augnloki sem 
valda dýpkun augnloksgrófar2 

Hjarta Sjaldgæfar Hjartaöng2, 
hjartsláttarónot2 

Koma 
örsjaldan 
fyrir 

Óstöðug hjartaöng2 

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti Sjaldgæfar Blóðnasir, 
nefstífla, 
óþægindi í nefi3, 
verkur í nefi3,  
astmi2, 
mæði2 
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Flokkun eftir líffærum Tíðni Aukaverkanir 
Mjög 
sjaldgæfar 

Versnun astma2 

Húð og undirhúð Algengar Snertihúðbólga, 
Sjaldgæfar húðskæning, 

húðþurrkur, 
roði, 
húðkvilli, 
ofnæmishúðbólga3 

depilblæðingar 

exem 
Mjög 
sjaldgæfar 

Kláði2 

Stoðkerfi og bandvefur Sjaldgæfar Verkur í kjálka, 
vöðvaverkir2, 
liðverkir2, 
fjölbrjóskbólga3 

slappleiki í vöðvum 
sjögrensheilkenni 

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á 
íkomustað 

Sjaldgæfar Brjóstverkur2 

Áverkar, eitranir og fylgikvillar aðgerðar Sjaldgæfar Klórsæri3 
1 Sjá nánar í Lýsing á völdum aukaverkunum 
2 Viðbótaraukaverkun sem kom fyrir af latanoprost einlyfjameðferð 
3 Viðbótaraukaverkun sem kom fyrir af netarsudil einlyfjameðferð 
 
Lýsing á völdum aukaverkunum 
 
Blóðsókn í táru 
Blóðsókn í táru var algengasta aukaverkunin sem tilkynnt var um í tengslum við meðferð með 
latanoprosti + netarsudili í klínískum rannsóknum og má rekja til æðavíkkandi áhrifa Rho 
kínasahamlandi lyfjaflokksins. Blóðsókn í táru var yfirleitt væg og stakstæð. Hins vegar var 
hlutfallslega lítill hluti einstaklinga með miðlungsmikla eða verulega blóðsókn sem hættu á meðferð 
vegna þessarar aukaverkunar (5,0% í 3. stigs klínískum rannsóknum). 
 
Útfelling á hornhimnu 
Útfelling á hornhimnu kom fyrir hjá u.þ.b. 13% sjúklinga í klínískum 3. stigs samanburðar-
rannsóknum. Útfelling á hornhimnu hjá sjúklingum sem fengu meðferð með latanoprosti + netarsudili 
sást fyrst eftir 4 vikur af daglegri lyfjagjöf. Þessi viðbrögð ollu engum sjáanlegum breytingum á sjón 
hjá sjúklingum. Flest tilvik útfellingar á hornhimnu gengu til baka þegar meðferð var hætt. Tíðni 
útfellingar á hornhimnu var hærri hjá sumum undirhópum: öldruðum (≥ 65 ára) samanborið við þá 
sem ekki voru aldraðir (18,8 samanborið við 11,5%); körlum samanborið við konur (18,8 samanborið 
við 13,0%) og hjá hvítum samanborið við aðra kynþætti (21,7 samanborið við 2,5%). 
 
Litun lithimnu 
Roclanda inniheldur latanoprost sem er prostaglandín F2α hliðstæða. Meirihluti aukaverkana í 
tengslum við latanoprost er tengdur augum. Í rannsókn á öryggi latanoprosts sem stóð í 5 ár jókst 
litarefni í lithimnu hjá 33% sjúklinga (sjá kafla 4.4). 
 
Þessi breyting á augnlit hefur fyrst og fremst sést hjá sjúklingum með blandaða liti í lithimnu, þ.e. 
blá-brúnan, grá-brúnan, gul-brúnan og græn-brúnan. Í rannsóknum á latanoprosti hefjast breytingarnar 
venjulega innan 8 mánaða frá upphafi meðferðar, sjaldan á öðru eða þriðja ári en ekki eftir fjórða ár 
meðferðar. Hraði framgangs litunar lithimnunnar minnkar með tímanum og er stöðugur í fimm ár. 
Áhrif aukins litarefnis til lengri tíma en fimm ára hafa ekki verið metin. Litabreytingin á lithimnunni 
er lítilsháttar í meirihluta tilvika og sést oft ekki klínískt. Tíðnin hjá sjúklingum með blandaðan lit á 
lithimnu var á bilinu 7 til 85% og var tíðnin hæst hjá þeim sem höfðu gul-brúna lithimnu. Hjá 
sjúklingum með einlit blá augu hafa engar breytingar komið fram og hjá sjúklingum með einlit grá, 
græn eða brún augu hafa breytingar aðeins sést í mjög sjaldgæfum tilvikum. 
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Litabreytingin er vegna aukins melaníns í sortufrumum í uppistöðuvef lithimnunnar en ekki vegna 
aukins fjölda sortufrumna. Brúni liturinn umhverfis ljósopið dreifist venjulega jafnt út frá miðju 
(concentrically) í átt að mörkum meðhöndlaða augans, en öll lithimnan eða hluti hennar getur orðið 
brúnleitari. Ekki hefur komið fram aukinn brúnn litur í lithimnu eftir að meðferð var hætt. 
Litabreytingin hefur ekki verið tengd neinum einkennum eða sjúklegum breytingum í klínískum 
rannsóknum fram til þessa. 
 
Hvorki fæðingablettir né freknur í lithimnunni hafa breyst við meðferð. Í klínískum rannsóknum hefur 
uppsöfnun litarefnis hvorki sést í bjálkaneti né annars staðar í framhólfi augans. 
 
Sérstakir hópar 
 
Aldraðir 
Að undanskilinni útfellingu á hornhimnu (sjá hér fyrir ofan), kom enginn munur fram á öryggi 
latanoprosts + netarsudils hjá þátttakendum < 65 ára eða hjá þeim sem voru ≥ 65 ára. 
 
Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 
 
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 
tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 
lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist  
lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 
 
4.9 Ofskömmtun 
 
Sýnt hefur fram á að altæk útsetning fyrir netarsudil hlutanum af latanoprosti + netarsudili eftir 
staðbundna lyfjagjöf í auga er óveruleg.  
 
Að undanskilinni ertingu í auga og blóðsókn í táru eru engar aðrar þekktar aukaverkanir á augu af 
ofskömmtun latanoprosts. 
 
Ef latanoprost er tekið inn fyrir slysni geta eftirfarandi upplýsingar reynst gagnlegar: eitt glas 
inniheldur 125 míkrógrömm af latanoprosti. Yfir 90% umbrotna við fyrstu umferð um lifur. 
Innrennslisgjöf 3 míkrógramma/kg í bláæð hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum olli engum einkennum, en 
skammtur sem nam 5,5-10 míkrógrömmum/kg olli ógleði, kviðverkjum, sundli, þreytu, hitakófum og 
svitnun. Latanoprost hefur verið gefið öpum með innrennsli í bláæð í skömmtum sem voru allt að 
500 míkrógrömm/kg án umtalsverðra áhrifa á hjarta og æðakerfi. 
 
Innrennslisgjöf latanoprosts í bláæð hjá öpum hefur tengst tímabundinni berkjuþrengingu. Hins vegar 
olli staðbundin notkun latanoprosts í augu hjá sjúklingum með miðlungsmikinn astma ekki 
berkjuþrengingu í skammti sem var sjöfaldur klínískur skammtur af latanoprosti. 
 
Ef staðbundin ofskömmtun latanoprosts + netarsudils á sér stað má skola augað/augun með kranavatni. 
Meðferð við ofskömmtun felst meðal annars í stuðnings- og einkennameðferð. 
 
 
5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
5.1 Lyfhrif 
 
Flokkun eftir verkun: Augnlyf, glákulyf og ljósopsþrengjandi lyf, ATC-flokkur: S01EE51 
 
Verkunarháttur 
 
Roclanda inniheldur tvö virk efni: latanoprost og netarsudil. Þessi tvö innihaldsefni lækka 
augnþrýsting með því að auka útflæði augnvökva. Þó að bæði latanoprost og netarsudil lækki 
augnþrýsting með því að auka útflæði augnvökva er verkunarháttur þeirra mismunandi. 
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Dýrarannsóknir og rannsóknir hjá mönnum benda til þess að aðalverkunarháttur netarsudils, sem er 
Rho kínasahemill, sé með aukningu útflæðis úr bjálkaneti. Þessar rannsóknir benda einnig til þess að 
netarsudil lækki augnþrýsting með því að lækka þrýsting í utanhvítubláæðum. 
 
Rannsóknir hjá dýrum og mönnum sýna að aðalverkunarháttur latanoprosts, sem er prostaglandín F2α 
hliðstæða, er aukið útflæði úr æðahjúpi og hvítu augans, enda þótt greint hafi verið frá einhverri 
aukningu á útflæðiseiginleikum (minnkun á flæðishindrun) hjá mönnum. 
 
Verkun og öryggi 
 
Roclanda var metið í 3 slembiröðuðum, tvíblindum, fjölsetra 3. stigs klínískum rannsóknum hjá 
1686 sjúklingum með gleiðhornsgláku og hækkaðan augnþrýsting. Í rannsóknir 301 og 302 voru 
skráðir þátttakendur með augnþrýsting < 36 mmHg og augnþrýstingslækkandi áhrif 
latanoprosts + netarsudils einu sinni á dag borin saman við gjöf netarsudils 0,02% einu sinni á dag og 
latanoprosts 0,005% einu sinni á dag, sitt í hvoru lagi. Tímalengd meðferðar var 12 mánuðir í 
rannsókn 301 og 3 mánuðir í rannsókn 302. Miðgildi aldurs þátttakenda í rannsóknunum var 66 ár (á 
bilinu 18 til 99 ár). Rannsókn 303 lagði mat á lágþrýstingsvaldandi verkun latanoprost + netarsudil í 
samanburði við Ganfort® (bimatoprost 0,03%/timolol 0,5%). Lengd meðferðar var 6 mánuðir. 
 
Rannsóknir 301 og 302 voru hannaðar til að sýna yfirburði latanoprosts + netarsudils þegar þau voru 
gefin einu sinni á dag að kvöldi, umfram innihaldsefnin gefin sitt í hvoru lagi, netarsudil 0,02% einu 
sinni á dag og latanoprost 0,005% einu sinni á dag. Aðalendapunktur verkunar var meðaltal minnstu 
fervika (least squares, LS) augnþrýstingsmælinga á 9 tímapunktum, mældum klukkan 08:00, 10:00 og 
16:00 á degi 15, degi 43 og degi 90. Meðallækkun augnþrýstings fyrir áhrif latanoprosts + netarsudils 
var 1 til 3 mmHg meiri en af einlyfjameðferð með netarsudili 0,02% eða latanoprosti 0,005% út 
3 mánaða tímabil (myndir 1 og 2). Í rannsókn 301 hélst lækkun augnþrýstings, sem sýndi tölfræðilega 
yfirburði latanoprosts + netarsudils út 12 mánaða meðferðartímabilið. Í öllum tilvikum var munurinn á 
meðaltali minnstu fervika augnþrýstingsmælinga klínískt mikilvægur og tölfræðilega marktækur 
(p < 0,0001) út mánuð 3. Um það bil 30% þátttakenda í 3. stigs rannsóknunum voru með grunngildi 
augnþrýstings sem var ≥ 27 mmHg (132, 136 og 143 í latanoprost + netarsudil, latanoprost og 
netarsudil meðferðarhópunum, talið upp í sömu röð). Hjá þessum þátttakendum sýndi 
latanoprost + netarsudil tölfræðilega marktæka yfirburðaverkun til lækkunar augnþrýstings 
samanborið við innihaldsefnin sitt í hvoru lagi á öllum tímapunktum. Í báðum rannsóknunum lækkaði 
samsetta lyfið augnþrýsting um 1,7 mmHg til 3,7 mmHg umfram latanoprost eitt sér og um 3,4 mmHg 
til 5,9 mmHg umfram netarsudil eitt sér. 
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Mynd 1: Rannsókn 301 meðalaugnþrýstingur (mmHg) hjá mismunandi meðferðarhópum og munur á 
meðalaugnþrýstingi milli meðferða 

 

latanoprost + 
netarsudil 
samanborið 
við netarsudil 
95% CI 

3,0 
 

(2,5; 3,6) 

3,0 
 

(2,4; 3,6) 

2,4 
 

(1,9; 3,0) 

3,2 
 

(2,6; 3,8) 

2,9 
 

(2,3; 3,5) 

2,3 
 

(1,7; 2,8) 

3,1 
 

(2,5; 3,8) 

3,2 
 

(2,5; 3,8) 

2,0 
 

(1,4; 2,6) 

latanoprost + 
netarsudil 
samanborið 
við 
latanoprost 
95% CI 

2,3 
 

(1,7; 2,8) 

2,6 
 

(2,0; 3,2) 

2,3 
 

(1,8; 2,9) 

1,7 
 

(1,1; 2,4) 

1,9 
 

(1,3; 2,5) 

1,7 
 

(1,1; 2,2) 

1,5 
 

(0,9; 2,1) 

1,7 
 

(1,1; 2,3) 

1,3 
 

(0,7; 1,9) 

Meðalaugnþrýstingur minnstu fervika á hverjum tímapunkti frá upphafi var fenginn með samdreifnigreiningu leiðréttri fyrir 
meðalaugnþrýstingi í upphafi og byggður á fengnum gögnum frá öllum slembiröðuðum þátttakendum (238 í latanoprost + netarsudil 
hópnum, 244 í netarsudil hópnum, 236 í latanoprost hópnum). 
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Mynd 2: Rannsókn 302 meðalaugnþrýstingur (mmHg) hjá mismunandi meðferðarhópum og munur á 
meðalaugnþrýstingi milli meðferða 
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Meðalaugnþrýstingur minnstu fervika á hverjum tímapunkti frá upphafi var fenginn með samdreifnigreiningu leiðréttri fyrir 
meðalaugnþrýstingi í upphafi og byggður á fengnum gögnum frá öllum slembiröðuðum þátttakendum (245 í latanoprost + netarsudil 
hópnum, 255 í netarsudil hópnum, 250 í latanoprost hópnum. 

 
Um það bil 67% þátttakenda í latanoprost + netarsudil meðferðarhópunum í 3. stigs rannsóknunum 
voru af hvíta kynstofninum og 30% svartir eða afrískættaðir ameríkanar. Yfir helmingur var ≥ 65 ára. 
Að undanskilinni útfellingu á hornhimnu (sjá kafla 4.8), kom enginn munur fram á öryggi milli 
kynþátta eða aldurshópa. 
 
Hlutfall þeirra sem luku rannsóknum 301 og 302 var lægra hjá meðferðarhópunum sem fengu 
latanoprost + netarsudil samanborið við latanoprost hópinn. Hlutfall þeirra sem hættu á meðferð vegna 
aukaverkana eftir 3 mánuði var 8,7% í samanteknum latanoprost + netarsudil meðferðarhópnum 
samanborið við 7,6% í samanteknum netarsudil hópnum og 1,0% í samanteknum latanoprost hópnum. 
Hlutfall þeirra sem hættu á meðferð vegna aukaverkana eftir 12 mánuði í rannsókn 301 var 19,7% 
fyrir latanoprost + netarsudil meðferðarhópinn samanborið við 21,7% fyrir netarsudil hópinn og 1,7% 
fyrir latanoprost hópinn. Þegar meðferð var hætt var það í flestum tilvikum vegna aukaverkana í 
augum. Algengasta aukaverkunin sem tilkynnt var um í tengslum við að meðferð í 
latanoprost + netarsudil hópnum væri hætt, var blóðsókn í táru (7,6% eftir 12 mánuði). Meirihluti 
aukaverkana sem tilkynnt var um af latanoprosti + netarsudili voru vægar. 
 
Rannsókn 303 var framskyggn tvíblind, slembiröðuð, fjölsetra 6 mánaða rannsókn með virku 
samanburðarlyfi og samhliða hópum til að meta öryggi og lágþrýstingsvaldandi verkun latanoprost + 
netarsudil í samanburði við bimatoprost + timolol hjá 430 þátttakendum með háan augnþrýsting. 
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Þátttakendum var slembiraðað á ákveðna meðferð með samsettu lyfi sem var latanoprost + netarsudil 
einn dropi (218 þátttakendur), einu sinni á dag á hverju kvöldi í hvort auga eða samanburðarmeðferð 
með bimatoprost + timolol (212 þátttakendur) einn dropi einu sinni á dag á hverju kvöldi í hvort auga í 
u.þ.b. 180 daga sem fylgt var eftir með útskolunartímabili. 
 
Aðalendapunktar verkunarinnar var samanburður á latanoprost + netarsudil og bimatoprost + timolol 
fyrir meðalaugnþrýsting á tilteknum tímapunktum í 2. viku, 6. viku og 3. mánuði. Aðalgreining var 
gerð á þýði skv. meðferðaráætlun (ITT-þýði) með útreikningi samkvæmt Markov Chain Monte Carlo 
(MCMC) aðferðinni. Þessi greining sýndi ekki lakari klíníska niðurstöðu fyrir latanoprost + netarsudil 
augnlausn í samanburði við bimatoprost + timolol skammta einu sinni á dag í ITT þýðinu með efri 
mörk 95% öryggisbils í kringum mismuninn (latanoprost + netarsudil - bimatoprost + timolol) 
≤ 1,5 mmHg á öllum 9 tímapunktunum og ≤ 1,0 mmHg á meirihluta (6 af 9) tímapunktana frá 2. viku 
til 3. mánaðar, sem uppfyllir skilyrði um árangur. Viðmiðunarmörkum fyrir að vera ekki klínískt lakari 
var náð fyrir latanoprost + netarsudil einu sinni á dag miðað við bimatoprost + timolol einu sinni á dag 
(munur á milli hópa ≤ 1,5 mmHg) hjá þýði skv. rannsóknaráætlun (PP-þýði) á 8 af 9 tímapunktum 
(08:00, 10:00 og 16:00) í viku 2, til og með 3. mánuði með MCMC aðferðinni. Hins vegar náðist ekki 
að sýna fram á að lyfið væri ekki klínískt lakara í heildina þar sem efri mörk 95% öryggisbils í 6. viku 
við 08:00 tímapunktinn voru 1,55. Í heildina var svipuð meðallækkun á augnþrýstingi um u.þ.b. 
9,5 mmHg yfir daginn fyrir bæði latanoprost + netarsudil og bimatoprost + timolol meðferðarhópinn. 
Heildarhlutfall þeirra sem hættu í rannsókninni vegna aukaverkana sem komu fram við meðferðina var 
11,2%. Fleiri þátttakendur í latanoprost + netarsudil einu sinni á dag meðferðarhópnum hættu í 
rannsókninni vegna aukaverkana sem komu fram við meðferðina (20,2%) í samanburði við 
bimatoprost + timolol einu sinni á dag hópinn (1,9%), en meirihluti aukaverkana sem kom fram við 
meðferðina sem leiddi til þess að meðferð var hætt voru aukaverkanir sem tengdust augum. Engar 
alvarlegar meðferðartengdar aukaverkanir voru tilkynntar í meðferðarhópunum og öryggissniðið er 
enn í samræmi við þekkt öryggissnið fyrir latanoprost + netarsudil og/eða latanoprost eða netarsudil 
eitt sér. 
  
Verkun og öryggi latanoprosts + netarsudils hjá þátttakendum með skemmdir í þekjuvef glæru eða 
aðra undirliggjandi sjúkdóma í augum, t.d. sýndarflögnun (pseudoexfoliation) og heilkenni 
litarefnisdreifingar (dispersion pigment syndrome) hefur ekki verið staðfest. 
 
Börn 
 
Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á 
Roclanda hjá öllum undirhópum barna til að draga úr hækkuðum augnþrýstingi hjá sjúklingum með 
gleiðhornsgláku eða hækkaðan augnþrýsting (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum). 
 
 
5.2 Lyfjahvörf 
 
Frásog 
 
Altæk útsetning netarsudils og virka umbrotsefnisins, AR-13503, var metin hjá 18 heilbrigðum 
þátttakendum eftir staðbundna gjöf 200 míkróg/ml af netarsudili í auga einu sinni á dag (einn dropa í 
hvort auga að morgni) í 8 daga. Engin mælanleg þéttni netarsudils kom fram í plasma (lægri 
magngreiningarmörk (lower limit of quantitation, LLOQ) 0,100 ng/ml) eftir skammt á degi 1 og 
degi 8. Aðeins eitt tilvik plasmaþéttni sem nam 0,11 ng/ml fyrir virka umbrotsefnið kom fram hjá 
einum einstaklingi á degi 8, 8 klst. eftir skammtagjöf. 
 
Latanoprost (mólþungi 432,58) er ísóprópýlester forlyf sem er út af fyrir sig óvirkt, en eftir vatnsrof 
yfir í sýruna af latanoprosti verður það líffræðilega virkt. Forlyfið frásogast vel gegnum glæruna og öll 
virk efni sem koma inn í augnvökvann gangast undir vatnsrof við það að fara í gegnum glæruna. 
Rannsóknir hjá mönnum sýna að hámarksþéttni í augnvökva næst um það bil tveimur klukkustundum 
eftir staðbundna lyfjagjöf. Eftir staðbundna lyfjagjöf hjá öpum dreifist latanoprost aðallega um 
framhólfið, táruna og augnlokin. Aðeins hverfandi magn af latanoprosti fer yfir í afturhólfið. 
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Umbrot 
 
Eftir staðbundna gjöf í auga umbrotnar netarsudil fyrir tilstilli esterasa í auganu í virka umbrotsefnið 
AR-13503. 
 
Latanoprostsýran umbrotnar nánast ekkert í auganu. Aðalumbrotið verður í lifur. Helmingunartími í 
plasma er 17 mínútur hjá mönnum. Aðalumbrotsefnin, 1,2-tvínor og 1,2,3,4-fjórnor umbrotsefnin, 
sýna enga eða mjög litla líffræðilega virkni í dýrarannsóknum og þau útskiljast aðallega í þvagi. 
 
5.3 Forklínískar upplýsingar 
 
Netarsudil 
 
Forklínískar upplýsingar um netarsudil benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli 
hefðbundinna rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta, 
eiturverkunum á erfðaefni og eiturverkunum á æxlun og þroska. Í forklínískum rannsóknum komu 
eiturverkanir einungis fram við skömmtun sem talin er vera það langt yfir hámarksskömmtun fyrir 
menn að litlu skipti fyrir klíníska notkun. 
 
Gjöf netarsudils í bláæð hjá rottum og kanínum á meðgöngu meðan á líffæramyndun stóð olli ekki 
aukaverkunum á fósturvísi/fóstur við klínískt mikilvæga altæka útsetningu. Hjá rottum á meðgöngu 
komu engar aukaverkanir fram á móður eða fósturvísi/fóstur af 0,1 mg/kg/dag, en við skammt sem 
nam 0,3 mg/kg/dag og hærri kom fram aukið fanglát eftir hreiðrun og minnkaður lífvænleiki fósturs. 
Hjá kanínum á meðgöngu komu engar aukaverkanir fram á móður eða fósturvísi/fóstur við skammt 
sem nam 3 mg/kg/dag og hærri, en við 5 mg/kg/dag kom fram aukið fanglát eftir hreiðrun og minnkuð 
fósturþyngd. 
 
Langtímarannsóknir hjá dýrum til að meta krabbameinsvaldandi áhrif netarsudils hafa ekki verið 
gerðar. 
 
Netarsudil hafði ekki stökkbreytandi áhrif þegar stökkbreyting var prófuð á bakteríum, í prófun á 
eitilfrumukrabbameini í músum eða í smákjarnaprófun í rottum. 
 
Netarsudil og virka umbrotsefni þess AR-13503, reyndust hafa möguleg ljóseiturhrif í in vitro 
greiningum á breyttu 3T3 NRU-PT, þar sem bylgjulengd var lengd til að fela í sér UVB ljós. 
 
Latanoprost 
 
Eiturverkanir latanoprost á augu sem og altækar eiturverkanir þess hafa verið rannsakaðar í nokkrum 
dýrategundum. Almennt þolist latanoprost vel og öryggismörk á milli klínískra skammta í augu og 
altækra eiturverkana eru að minnsta kosti 1000-föld. Sýnt hefur verið fram á að stórir skammtar af 
latanoprosti, um það bil 100-faldir klínískir skammtar/kg líkamsþyngdar, sem gefnir voru öpum í 
bláæð, án svæfingar, auka öndunartíðni sem líklega endurspeglar skammvinna berkjuþrengingu. 
Dýrarannsóknir hafa ekki sýnt að latanoprost hafi næmandi (sensitising) eiginleika. 
 
Engar eiturverkanir á augu hafa greinst hjá kanínum og öpum við skammta sem voru allt að 
100 míkrógrömm/auga/dag (klínískur skammtur er um það bil 1,5 míkrógrömm/auga/dag). Þó hefur 
verið sýnt fram á að hjá öpum virkjar latanoprost aukningu litarefnis í lithimnu. Verkunarháttur aukins 
litarefnis virðist vera örvun melanínmyndunar í sortufrumum í lithimnu án þess að breytingin felist í 
frumufjölgun. Breytingin á lit lithimnunar getur verið varanleg. 
 
Í rannsóknum á langvinnum eiturverkunum á augu hefur einnig verið sýnt fram á að gjöf 
6 míkrógramma/auga/dag af latanoprosti veldur stækkun á hvarmaglufu (palpebral fissure). Þessi áhrif 
eru afturkræf og koma fyrir af skömmtum sem eru stærri en klínískir skammtar. Þessi áhrif hafa ekki 
sést hjá mönnum. 
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Latanoprost var neikvætt í prófun á víxluðum stökkbreytingum (reverse mutation tests) í bakteríum, 
genastökkbreytingarprófun á eitilfrumukrabbameini í músum og í smákjarnaprófun í músum. 
Litningafrávik sáust in vitro í eitilfrumum úr mönnum. Svipuð áhrif sáust af prostaglaníni F2α sem er 
náttúrulegt prostaglandín, sem sýnir að þetta eru áhrif sem tilheyra þessum lyfjaflokki. 
 
Aðrar stökkbreytingarannsóknir til viðbótar á ófyrirséðri DNA nýmyndun in vitro/in vivo hjá rottum 
voru neikvæðar og sýna að latanoprost hefur ekki stökkbreytingarvaldandi áhrif. Rannsóknir á 
krabbameinsvaldandi áhrifum hjá músum og rottum voru neikvæðar. 
 
Dýrarannsóknir hafa ekki sýnt fram á nein áhrif latanoprosts á frjósemi hjá karl- eða kvendýrum. Í 
rannsóknum á eiturverkunum á fósturvísa/fóstur hjá rottum komu engar eiturverkanir á 
fósturvísa/fóstur fram þegar latanoprost var gefið í bláæð (5, 50 og 250 míkrógrömm/kg/dag). Hins 
vegar olli latanoprost fósturvísisdauða hjá kanínum í skömmtum sem voru 5 míkrógrömm/kg/dag eða 
stærri. 
 
Skammturinn 5 míkrógrömm/kg/dag (um það bil 100-faldur klínískur skammtur) olli verulegum 
eiturverkunum á fósturvísi/fóstur sem einkenndust af aukinni tíðni síðkominnar fósturvisnunar og 
fósturláts og minnkaðri fósturþyngd. 
 
Engin vansköpunarvaldandi áhrif hafa komið fram. 
 
 
6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
6.1 Hjálparefni 
 
Bensalkónklóríð 
Mannitól 
Bórsýra 
Natríumhýdroxíð (til pH-stillingar) 
Vatn fyrir stungulyf. 
 
6.2 Ósamrýmanleiki 
 
Á ekki við. 
 
6.3 Geymsluþol 
 
3 ár. 
 
Opnað glas: 4 vikur eftir að glasið er fyrst opnað. Geymið við lægri hita en 25C. 
 
6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 
Geymið í kæli (2°C – 8°C). Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 
Geymsluskilyrði eftir að pakkning lyfsins hefur verið rofin, sjá kafla 6.3. 
 
6.5 Gerð íláts og innihald 
 
Roclanda er fáanlegt í gegnsæjum, lágþéttni pólýetýlen glösum (2,5 ml í 4 ml íláti) með ógegnsæjum, 
hvítum lágþéttni pólýetýlen sprotum með ógegnsæjum hvítum pólýprópýlen skrúflokum og 
öryggisinnsiglum. 
 
Askja sem inniheldur 1 eða 3 glös. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar. 
 



16 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun 
 
Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 
 
 
7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 
Santen Oy 
Niittyhaankatu 20 
33720 Tampere 
Finnland 
 
 
8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/20/1502/001 
EU/1/20/1502/002 
 
 
9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 
 
Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 7. janúar 2021 
 
 
10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
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A. FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT 
 
Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt 
 
Aerie Pharmaceuticals Ireland, Limited 
Athlone Business and Technology Park, Dublin Road, 
Garrycastle, Athlone, Co Westmeath, N37 DW40, Írland 
 
og 
 
Santen Oy 
Kelloportinkatu 1 
33100 Tampere 
Finnland 
 
Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma 
fram í prentuðum fylgiseðli. 
 
B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN 
 
Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, 
kafla 4.2). 
 
 
C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS 
 
 Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR) 
 
Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir 
viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) 
í tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni. 
 
Markaðsleyfishafi skal leggja fram fyrstu samantektina um öryggi lyfsins innan 6 mánaða frá útgáfu 
markaðsleyfis. 
 
 
D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ 

NOTKUN LYFSINS 
 
 Áætlun um áhættustjórnun 
 
Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum 
eins og fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum 
uppfærslum á áætlun um áhættustjórnun sem ákveðnar verða. 
 
Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun: 

 Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu. 
 Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar 

upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða vegna 
þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst. 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
YTRI ASKJA 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Roclanda 50 míkrógrömm/ml + 200 míkrógrömm/ml augndropar, lausn 
latanoprost + netarsudil 
 
 
2. VIRK(T) EFNI 
 
1 ml af lausn inniheldur 50 míkrógrömm latanoprost og 200 míkrógrömm netarsudil (sem mesýlat). 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
Bensalkónklóríð, bórsýra, mannitól, natríumhýdroxíð, vatn fyrir stungulyf. 
 
 
4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Augndropar, lausn 
1 x 2,5 ml 
3 x 2,5 ml 
 
 
5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
Til notkunar í auga. 
 
 
6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 
 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 
7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
 
8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
Fargið 4 vikum eftir að ílátið er fyrst opnað. Þegar glasið hefur verið opnað má ekki geyma lyfið við 
hærri hita en 25°C. 
Dagsetning opnunar: __________ 
Dagsetning opnunar (1): __________ 
Dagsetning opnunar (2): __________ 
Dagsetning opnunar (3): __________ 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli. 
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 
 
10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 
 
 
11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Santen Oy 
Niittyhaankatu 20 
33720 Tampere 
Finnland 
 
 
12. MARKAÐSLEYFISNÚMER  
 
EU/1/20/1502/001 
EU/1/20/1502/002 
 
13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 
15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 
16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Roclanda 
 
 
17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 
 
 
18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
MERKIMIÐI Á GLASI 
 
 
1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Roclanda 50 µg/ml + 200 µg/ml augndropar, lausn 
latanoprost./netarsudil. 
Til notkunar í auga 
 
 
2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
 
3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 
4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 
5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
2,5 ml 
 
 
6. ANNAÐ 
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B. FYLGISEÐILL 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling 
 

Roclanda 50 míkrógrömm/ml + 200 míkrógrömm/ml augndropar, lausn 
latanoprost + netarsudil 

 
Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og 

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. 
Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir. 
 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 
upplýsingar. 
- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. 
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 
- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir 

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 
 
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
 
1. Upplýsingar um Roclanda og við hverju það er notað  
2. Áður en byrjað er að nota Roclanda 
3. Hvernig nota á Roclanda 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á Roclanda 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um Roclanda og við hverju það er notað 
 
Roclanda inniheldur virku innihaldsefnin latanoprost og netarsudil. Latanoprost tilheyrir lyfjaflokki 
sem nefnast prostaglandínhliðstæður. Netarsudil tilheyrir lyfjaflokki sem kallast Rho kínasahemlar. 
Þau verka á sitt hvorn háttinn til að draga úr vökvamagni inni í auganu og lækka þar með þrýsting í 
auganu. 
 
Roclanda er notað til að lækka þrýsting í augum hjá fullorðnum sem eru með augnsjúkdóm sem 
nefnist gláka eða sem eru með hækkaðan þrýsting í augunum. Ef augnþrýstingur er of hár getur það 
skaðað sjónina. 
 
 
2. Áður en byrjað er að nota Roclanda 
 
Ekki má nota Roclanda 
- ef um er að ræða ofnæmi fyrir latanoprosti eða netarsudili eða einhverju öðru innihaldsefni 

lyfsins (talin upp í kafla 6). 
 
Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Roclanda er notað ef þú telur að eitthvað af 
eftirfarandi eigi við um þig: 

 Ef þú ert með augnþurrk; 
 Ef þú ert með svæsinn astma eða astma sem ekki er undir góðri stjórn; 
 Ef þú hefur verið með eða ert með veirusýkingu í auga af völdum herpes simplex veiru. 

 
Ekki má nota Roclanda oftar en einu sinni á dag þar sem það getur valdið meiri aukaverkunum. 
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Börn og unglingar 
Roclanda er ekki ætlað börnum og unglingum yngri en 18 ára vegna þess að öryggi og verkun eru ekki 
þekkt í þessum aldurshópi. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða Roclanda 
Roclanda getur haft milliverkanir við önnur lyf. Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf 
sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, sérstaklega lyf sem innihalda aðrar 
prostaglandínhliðstæður eins og latanoprost. 
 
Meðganga og brjóstagjöf 
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum 
eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Ekki má nota Roclanda á meðgöngu. 
 
Akstur og notkun véla 
Það getur verið að þér finnist sjónin óskýr eða óeðlileg rétt eftir að þú notar Roclanda. Þú mátt ekki 
aka eða nota vélar fyrr en einkennin eru horfin. 
 
Roclanda inniheldur bensalkónklóríð 
Þetta lyf inniheldur bensalkónklóríð sem getur sogast inn í mjúkar augnlinsur og breytt lit þeirra. 
Fjarlægja skal augnlinsurnar fyrir notkun lyfsins og ekki setja þær aftur í fyrr en 15 mínútum eftir 
lyfjagjöf. 
 
Bensalkónklóríð getur einnig valdið ertingu í auga, sérstaklega hjá þeim sem eru með augnþurrk eða 
sjúkdóm í hornhimnunni (glæra laginu framan á auganu). Þeir sem finna fyrir óeðlilegri tilfinningu í 
auga, stingjum eða verk í auga eftir notkun lyfsins skulu ræða við lækninn. 
 
 
3. Hvernig nota á Roclanda 
 
Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á 
lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.  
 
Roclanda má aðeins nota í auga. 
 
Ráðlagður skammtur er einn dropi í auga sem á að meðhöndla, einu sinni á sólarhring, að kvöldi. Nota 
skal lyfið um það bil á sama tíma á hverjum degi. Ekki má nota lyfið oftar en einu sinni á dag. 
 
Hvernig nota skal lyfið 
 

 
 
 Þvoðu hendur áður en þú byrjar. 
 Ekki má snerta dropateljarann með fingrunum þegar glasið er opnað eða því lokað. Það getur 

smitað dropana. 
 Skrúfaðu lokið af glasinu og leggðu það á hlið á hreinan flöt. Haltu áfram á glasinu og gættu 

þess að sprotinn komist ekki í snertingu við neitt.  
 Haltu á glasinu þannig að það snúi niður, milli þumalfingurs og fingranna. 
 Hallaðu höfðinu aftur. 
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 Togaðu neðra augnlokið niður með hreinum fingri þannig að það myndist „vasi“ milli 
augnloksins og augans. Dropinn fer þangað. 

 Færðu sprota glassins nálægt auganu. Gerðu þetta fyrir framan spegil ef það hjálpar þér. 
 Ekki snerta augað, augnlokið, svæðið í kring eða annað yfirborð með dropastútnum. Það gæti 

smitað dropana. 
 Kreistu glasið varlega til að setja einn dropa af Roclanda í augað. 
 Settu aðeins einn dropa í augað hverju sinni. Ef þú hittir ekki í augað skaltu reyna aftur. 
 Þrýstið fingri á tárapokann í innri augnkróki í eina mínútu með lokað augað. 
 Ef þú þarft að setja dropa í bæði augun skaltu endurtaka þessi skref með hitt augað meðan 

glasið er opið. 
 Settu lokið aftur á glasið til að loka glasinu. 
 Settu glasið aftur í öskjuna til að vernda augndropana gegn ljósi þangað til þú þarft að nota 

augndropana aftur. 
 
Ef þú notar aðra augndropa skaltu bíða í minnst fimm mínútur eftir að hafa notað þá áður en þú notar 
Roclanda. Ef þú notar augnsmyrsl skaltu nota það síðast. 
 
Ef notaður er stærri skammtur Roclanda en mælt er fyrir um 
Skolaðu augað með volgu vatni. Ekki nota fleiri dropa fyrr en komið er að næsta venjulega skammti.  
 
Ef gleymist að nota Roclanda 
Notaðu næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp fyrir skammt sem 
gleymst hefur að nota. 
Ekki nota meira en einn dropa í augað sem á að meðhöndla, einu sinni á dag. 
 
Ef hætt er að nota Roclanda 
Ekki hætta notkun Roclanda án þess að ráðfæra þig við lækninn. Ef þú hættir notkun Roclanda verður 
engin stjórn á augnþrýstingnum sem gæti leitt til sjónmissis. 
 
Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 
 
 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 
Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.  
 

Eftirtaldar aukaverkanir hafa komið fram með Roclanda og öðrum lyfjum sem innihalda latanoprost og 
netarsudil hvort fyrir sig: 
 
 Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleirum en 1 af hverjum 

10 einstaklingum): 
o Aukaverkanir í auganu: 

▪ Augnroði; fíngert set framan á auga og verkur þar sem droparnir eru settir í; 
stigvaxandi aukning á brúnu litarefni í litaða hluta augans (lithimnunni) sem 
leiðir til breytingar á augnlit; stigvaxandi aukning á lit (dökknun), lengd, 
þykkt og fjölda augnhára. 

 Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) 
o Aukaverkanir í auganu: 

▪ Sýking eða bólga í auganu, augnþurrkur eða lítil göt á vökvalagi á yfirborði 
augans, útferð úr auga, kláði í augnlokum, skýmyndun á auganu og lítillega 
minnkuð sjón, augnverkur, tilfinning um sand eða aðskotahlut í auganu, 
almennur augnroði stuttu eftir að dropar eru setti í, blettir eða skellur af 
augnroða, tárubólga (augnbólga vegna eða áberandi æðar) vegna 
ofnæmisviðbragða, aukið táraflæði, þroti í kringum augað, hrúður á augnloki, 
óskýr sjón. 
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o Almennar aukaverkanir 
▪ roði eða kláði í húð í andliti. 

 
 Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) 

o Aukaverkanir í auganu: 
▪ Aukinn vökvaþrýstingur inni í auganu, bólga í litaða hluta augans (lithimnu), 

útstæð lithimna, auknar fellingar í glæra laginu yfir auganu þar sem það mætir 
neðra augnlokinu, blinda, óskýr sjón, tvísýni og árusýn, stífluð táragöng, litlir 
litaðir blettir á yfirborði augans, þurrkur í augnlokum, augnþurrkur vegna 
bólgu í kirtlum augnloks, augnofnæmi, gljáandi augu, þreyta, dofi eða sviði í 
auganu, óeðlileg úthverfa neðra augnloks, augnháramissir, augnsjúkdómur 
tengdur sykursýki, ljósfælni, litun augnloka 

o Aukaverkanir á öðrum stöðum í líkamanum 
▪ Nefstífla, blóðnasir, óþægindi og verkur í nefi, höfuðverkur, sundl, uppköst, 

húðroði eða kláði, húðþurrkur, húðþykknun, vöðvaverkir eða vöðvakippir eða 
vöðvaslappleiki, liðverkir, verkir í kjálka, náladofi í húð, bólga í brjóski, 
brjóstverkur (hjartaöng), hjartsláttarónot, astmi, mæði, 

 Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 1000 einstaklingum) 
o Aukaverkanir í auganu: 

▪ Þroti eða rispur með skemmdum á yfirborði augans, þroti umhverfis augað 
(bjúgur umhverfis augntótt), augnhár vaxa í öfuga átt eða aukaröð af 
augnhárum, ör á yfirborði augans, vökvafyllt svæði innan litaða hluta augans 
(blaðra í lithimnu), viðbrögð í húð á augnlokum, dökknun húðar á augnlokum, 
veirusýking í auga af völdum herpes simplex veiru (HSV). 

o Aukaverkanir á öðrum stöðum í líkamanum 
▪ Versnun astma, verulegur kláði í húð 

 Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum) 
o Aukaverkanir í auganu: 

▪ Augu virðast sokkin (dýpkun augnloksgrófar). 
o Aukaverkanir á öðrum stöðum í líkamanum 

▪ Versnun á hjartaöng hjá sjúklingum sem eru líka með hjartasjúkdóm 
 
Tilkynning aukaverkana 
Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki 
er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi 
sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa 
til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 
 
 
5. Hvernig geyma á Roclanda 
 
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og öskjunni á eftir „EXP“. 
Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
 
Óopnað glas: Geymið í kæli (2°C – 8°C). 
Eftir að glasið hefur verið opnað: Geymið ekki við hærri hita en 25°C. 
 
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 
Farga skal glasinu 4 vikum eftir að það er fyrst opnað til að koma í veg fyrir smit og nota nýtt glas. 
 
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki 
um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið. 
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6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
Roclanda inniheldur  
- Virku innihaldsefnin eru latanoprost og netarsudil. Hver ml af lausn inniheldur 50 míkrógrömm 

latanoprost og 200 míkrógrömm netarsudil (sem mesýlat). 
- Önnur innihaldsefni eru bensalkónklóríð (sjá kafla 2 undir „Roclanda inniheldur 

bensalkónklóríð“), mannitól, bórsýra, natríumhýdroxíð (til stillingar á pH) og vatn fyrir 
stungulyf. 

 
Lýsing á útliti Roclanda og pakkningastærðir 
Roclanda er tær, fljótandi augndropalausn í glasi úr plasti. Hvert glas inniheldur 2,5 ml af lyfinu og 
hver pakkning inniheldur 1 eða 3 glös með skrúfloki. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu 
markaðssettar. 
 
Markaðsleyfishafi 
Santen Oy 
Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finnland 
 
Framleiðandi 
Aerie Pharmaceuticals Ireland, Limited 
Athlone Business and Technology Park, Dublin Road, 
Garrycastle, Athlone, Co Westmeath, N37 DW40, Írland 
og 
Santen Oy 
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finnland 
 
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 
 
België/Belgique/Belgien 
Santen Oy 
Tél/Tel: +32 (0) 24019172 

Lietuva 
Santen Oy 
Tel: +370 37 366628 
 

България 
Santen Oy 
Teл.: +359 (0) 888 755 393  

Luxembourg/Luxemburg 
Santen Oy 
Tél/Tel: +352 (0) 27862006 
 

Česká republika 
Santen Oy 
Tel: +358 (0) 3 284 8111 

Magyarország 
Santen Oy 
Tel: +358 (0) 3 284 8111 
 

Danmark 
Santen Oy  
Tlf: +45 898 713 35 

Malta 
Santen Oy  
Tel: +358 (0) 3 284 8111 
 

Deutschland 
Santen GmbH                                                                      
Tel: +49 (0) 3030809610                                        

Nederland 
Santen Oy  
Tel: +31 (0) 207139206 
 

Eesti 
Santen Oy  
Tel: +372 5067559 

Norge 
Santen Oy 
Tlf: +47 21939612 
 

Ελλάδα 
Santen Oy  
Τηλ: +358 (0) 3 284 8111  
 

Österreich 
Santen Oy 
Tel: +43 (0) 720116199 
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España 
Santen Pharmaceutical Spain S.L. 
Tel: +34 914 142 485                                                   
 

Polska 
Santen Oy  
Tel.: +48(0) 221042096 
 

France 
Santen S.A.S. 
Tél: +33 (0) 1 70 75 26 84       
 

Portugal 
Santen Oy 
Tel: +351 308 805 912 
 

Hrvatska 
Santen Oy 
Tel: +358 (0) 3 284 8111 
 
Ireland 
Santen Oy  
Tel: +353 (0) 16950008 
 

România 
Santen Oy  
+358 (0) 3 284 8111 
 
Slovenija 
Santen Oy 
Tel: +358 (0) 3 284 8111 
 

Ísland 
Santen Oy 
Sími: +358 (0) 3 284 8111 
 

Slovenská republika 
Santen Oy  
Tel: +358 (0) 3 284 8111 

Italia 
Santen Italy S.r.l. 
Tel: +39 0236009983  
 

Suomi/Finland 
Santen Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 974790211 

Κύπρος 
Santen Oy  
Τηλ: +358 (0) 3 284 8111 
 

Sverige 
Santen Oy  
Tel: +46 (0) 850598833  

Latvija 
Santen Oy  
Tel: +371 677 917 80 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Santen Oy  
Tel: +353 (0) 16950008 
(UK Tel: + 44 (0) 345 075 4863) 
 
 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í 
 
Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu. 
 


