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ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на 
нежелани реакции вижте точка 4.8.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка
Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Всяка предварително напълнена писалка съдържа 150 mg ризанкизумаб (risankizumab) в 1 ml 

разтвор.

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 150 mg ризанкизумаб (risankizumab) в 

1 ml разтвор.

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 75 mg ризанкизумаб (risankizumab) в 
0,83 ml разтвор.

Ризанкизумаб е хуманизирано имуноглобулин G1 (IgG1) моноклонално антитяло, произведено 
в клетки от яйчници на китайски хамстери чрез прилагане на технология на рекомбинантна 
ДНК.

Помощни вещества с известно действие (само за 75 mg инжекционен разтвор)

Този лекарствен продукт съдържа 68,0 mg сорбитол на доза 150 mg.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка и в предварително 
напълнена спринцовка

Разтворът е безцветен до жълт и бистър до слабо опалесцентен.

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Разтворът е безцветен до бледожълт и бистър до слабо опалесцентен.
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4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Плакатен псориазис

Skyrizi е показан за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, 
които са кандидати за системна терапия.

Псориатичен артрит

Skyrizi, самостоятелно или в комбинация с метотрексат (MTX), е показан за лечение на активен 
псориатичен артрит при възрастни с недостатъчен отговор или с непоносимост към едно или 
повече болест-модифициращи антиревматични лекарства (disease-modifying antirheumatic drugs, 
DMARDs).

4.2 Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт е показан за употреба под ръководството и наблюдението на лекар с 
опит в диагностиката и лечението на заболяванията, за които е показан Skyrizi.

Дозировка

Препоръчителната доза е 150 mg, приложени чрез подкожна инжекция на седмица 0, седмица 4 
и след това – веднъж на 12 седмици (или като 75 mg предварително напълнена спринцовка – по 
две инжекции, или като 150 mg предварително напълнена писалка или предварително 
напълнена спринцовка – по една инжекция).

Необходимо е да се обмисли преустановяване на лечението при пациенти, които нямат отговор 
след лечение в продължение на 16 седмици. Някои пациенти с плакатен псориазис, които 
първоначално имат частично повлияване, е възможно впоследствие да се подобрят, при 
продължаване на лечението след 16-та седмица.

Пропусната доза

Ако се пропусне доза, тя трябва да бъде приложена възможно най-скоро. След това
прилагането трябва да продължи по график в редовното време.

Специални популации

Старческа възраст (на възраст 65 или повече години)

Не се изисква коригиране на дозата (вж. точка 5.2).
Има ограничена информация за лица на възраст ≥ 65 години.

Бъбречно или чернодробно увреждане

Не са провеждани специфични проучвания за оценка на ефекта на чернодробно или бъбречно 
увреждане върху фармакокинетиката на ризанкизумаб. По принцип не се очаква такива 
състояния да имат някакво значително въздействие върху фармакокинетиката на 
моноклоналните антитела и се приема, че не са необходими корекции на дозата (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на ризанкизумаб при деца и юноши на възраст от 5 до 18 години 
все още не са установени. Липсват данни.
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Няма съответна употреба на ризанкизумаб при деца на възраст под 6 години за показанието 
умерен до тежък плакатен псориазис или при деца на възраст под 5 години за показанието 
псориатичен артрит.

Пациенти с наднормено тегло

Не се изисква коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Начин на приложение 

Skyrizi се прилага чрез подкожно инжектиране. 

Инжекцията трябва да се прилага в бедрото или корема. Пациентите не трябва да инжектират в 
зони, в които кожата е чувствителна, с кръвонасядане, еритемна, уплътнена или засегната от 
псориазис. 

След подходящо обучение за техниката на подкожно инжектиране пациентите могат сами да си 
инжектират Skyrizi. Преди приложение пациентите трябва да бъдат инструктирани да прочетат 
„Указания за употреба“, предоставени в листовката.

Приложението на Skyrizi в горната външна част на ръката може да се извършва само от 
медицински специалист или болногледач.

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

За цялата доза 150 mg трябва да се инжектират две предварително напълнени спринцовки. 
Двете инжекции трябва да се прилагат в различни анатомични области.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, 
изброени в точка 6.1.

Клинично значима активна инфекция (напр. активна туберкулоза, вж. точка 4.4).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

С цел да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и 
партидният номер на прилагания продукт трябва ясно да се запишат.

Инфекции

Ризанкизумаб може да повиши риска от инфекция. 

При пациенти с хронична инфекция, анамнеза за повтаряща се инфекция или установени 
рискови фактори за инфекция, ризанкизумаб трябва да се прилага с повишено внимание. 
Лечението с ризанкизумаб не трябва да се започва при пациенти с каквaто и да e клинично
значимa активнa инфекция, докато инфекцията не бъде овладяна или лекувана по подходящ 
начин.

Пациентите, лекувани с ризанкизумаб, трябва да бъдат инструктирани да потърсят медицинска 
помощ, ако възникнат признаци или симптоми на клинично значима хронична или остра 
инфекция. Ако пациентът развие такава инфекция или не отговаря на стандартно лечение за 
инфекция, той трябва внимателно да се наблюдава и ризанкизумаб не трябва да се прилага, 
докато инфекцията не бъде овладяна.
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Туберкулоза

Пациентите трябва да се изследват за инфекция с туберкулоза (TB) преди започване на лечение 
с ризанкизумаб. Пациентите, на които се прилага ризанкизумаб, трябва да се наблюдават за 
признаци и симптоми на активна туберкулоза (TB). Преди започване на лечение с 
ризанкизумаб при пациенти с анамнеза за латентна или активна туберкулоза, за които не може 
да бъде потвърдено провеждането на адекватен курс на лечение, трябва да се обмисли 
противотуберкулозна терапия.

Имунизации 

Преди започване на терапията с ризанкизумаб трябва да се помисли за приключване на всички 
подходящи имунизации съгласно настоящия имунизационен календар. Ако на пациента е 
направена жива ваксина (вирусна или бактериална), препоръчително е да изчака поне 4 
седмици, преди да започне лечение с ризанкизумаб. Пациентите, лекувани с ризанкизумаб, не 
трябва да бъдат ваксинирани с живи ваксини по време на лечението и поне 21 седмици след 
края му (вж. точка 5.2).

Свръхчувствителност

При възникване на сериозна реакция на свръхчувствителност приложението на ризанкизумаб 
трябва незабавно да се преустанови и да се започне съответното лечение. 

Помощни вещества с известно действие

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка или предварително 
напълнена спринцовка

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) във всяка предварително 
напълнена писалка или предварително напълнена спринцовка, т.е. може да се каже, че
практически не съдържа натрий.

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Този лекарствен продукт съдържа 68,0 mg сорбитол на доза 150 mg.
Трябва да се има предвид допълнителният ефект от съпътстващо прилагани продукти, 
съдържащи сорбитол (или фруктоза), както и хранителният прием на сорбитол (или фруктоза).

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза 150 mg, т.е. може 
да се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не се очаква ризанкизумаб да се метаболизира от чернодробните ензими или да се елиминира 
през бъбреците. Не се очакват взаимодействия между ризанкизумаб и инхибитори, индуктори 
или субстрати на ензими, метаболизиращи лекарствени продукти и не се налагат корекции на 
дозата (вж. точка 5.2).

Съпътстваща имуносупресивна терапия или фототерапия

Безопасността и ефикасността на ризанкизумаб в комбинация с имуносупресори, включително 
биологични лекарствени продукти или фототерапия не са оценявани.
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4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективен метод за контрацепция по време 
на лечението и в продължение на най-малко 21 седмици след лечението.

Бременност

Липсват или има ограничени данни (за изхода на по-малко от 300 случая на бременност) за 
употребата на ризанкизумаб при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки 
или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност. Като предпазна мярка за 
предпочитане е да се избягва употребата на ризанкизумаб по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали ризанкизумаб се екскретира в кърмата при хора. Известно е, че човешките 
IgG се екскретират в кърмата през първите няколко дни след раждането, като скоро след това 
намаляват до ниски концентрации; следователно в този кратък период не може да се изключи 
риск за кърмачето. Трябва да се вземе решение дали е необходимо спиране/въздържане от 
лечение с ризанкизумаб, отчитайки ползите от кърменето за детето и ползите от лечението с 
ризанкизумаб за жената.

Фертилитет

Ефектът на ризанкизумаб върху фертилитета при хора не е изследван. Проучванията при 
животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ризанкизумаб не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с 
машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции са инфекции на горните дихателни пътища (от 
13 % при псориазис до 15,6 % при болестта на Crohn).

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции за ризанкизумаб от клиничните проучвания (Таблица 1) за псориазис и 
псориатичен артрит са изброени по системо-органни класове по MedDRA и съгласно следната 
конвенция: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки 
(≥ 1/10 000 до < 1/1 000) и много редки (< 1/10 000).
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Таблица 1: Списък на нежеланите реакции

Системо-органни 
класове

Честота Нежелани реакции

Инфекции и 
инфестации

Много чести Инфекции на горните 
дихателни пътищаа

Чести Дерматофитни 
инфекцииб

Нечести Фоликулит
Нарушения на 
нервната система

Чести Главоболиев

Нарушения на кожата 
и подкожната тъкан

Чести Сърбеж
Обрив

Нечести Уртикария
Общи нарушения и 
нарушения на мястото 
на приложение

Чести Умораг

Реакции на мястото на 
инжектиранед

а Включва: инфекции на дихателните пътища (вирусни, бактериални или 
неуточнени), синузит (включително остър), ринит, назофарингит, фарингит 
(включително вирусен), тонзилит, ларингит, трахеит

б Включва: дерматофитна инфекция на стъпалата, ингвинална 
епидермофития, дерматофитна инфекция на гладката кожа, разноцветен 
лишeй (tinea versicolor), дерматофитна инфекция на ръцете, онихомикоза, 
гъбична инфекция на кожата 

в Включва: главоболие, тензионно главоболие, синусово главоболие
г Включва: умора, астения
д Включва: кръвонасядане на мястото на инжектиране, еритема, хематом, 

кръвоизлив, дразнене, болка, сърбеж, реакция, подуване, индурация, обрив

Описание на избрани нежелани реакции

Инфекции

Честотата на инфекции е 75,5 събития на 100 пациентогодини от клиничните проучвания при
псориазис и 43,0 събития на 100 пациентогодини от клиничните проучвания при псориатичен 
артрит, включително дългосрочна експозиция на ризанкизумаб. Повечето от случаите не са 
сериозни и са леки до умерени по тежест, като не са довели до прекратяване на лечението с 
ризанкизумаб. Честотата на сериозните инфекции е 1,7 събития на 100 пациентогодини от
проучванията при псориазис и 2,6 събития на 100 пациентогодини от проучванията при
псориатичен артрит (вж. точка 4.4).

Псориатичен артрит

Като цяло, профилът на безопасност, наблюдаван при пациенти с псориатичен артрит, лекувани 
с ризанкизумаб, съответства на профила на безопасност, наблюдаван при пациенти с плакатен 
псориазис.

Имуногенност

Подобно на всички терапевтични протеини, съществува потенциал за имуногенност на 
ризанкизумаб. Откриването на образуване на антитела е силно зависимо от чувствителността и 
специфичността на метода за изследване.

При участниците, лекувани с ризанкизумаб с препоръчителната клинична доза за срок до 52 
седмици в клиничните изпитвания за псориазис, появилите се в хода на лечението антитела 
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срещу ризанкизумаб и неутрализиращи антитела са открити съответно при 24% (263/1 079) и 
14% (150/1 079) от оценените участници.

При повечето участници с псориазис, антителата срещу ризанкизумаб, включително 
неутрализиращи антитела, не са свързани с промени в клиничния отговор или безопасността. 
Сред малкото участници (приблизително 1%; 7/1 000 в седмица 16 и 6/598 в седмица 52) с 
високи титри на антитела (> 128) клиничният отговор изглежда е бил по-слаб. Честотата на 
реакциите на мястото на инжектиране е числено по-висока при групите, положителни за 
антитела срещу ризанкизумаб в сравнение с отрицателните за антитела срещу ризанкизумаб 
групи при краткосрочно (16 седмици: 2,7% спрямо 1,3%) и дългосрочно лечение (>52 седмици: 
5,0% спрямо 3,3%). Всички реакции на мястото на инжектиране са леки до умерени по тежест, 
нито една не е сериозна и нито една не е довела до преустановяване на лечението с 
ризанкизумаб.

При участниците, лекувани с ризанкизумаб с препоръчителната клинична доза за срок до 
28 седмици, в клинични проучвания при псориатичен артрит, появилите се в хода на лечението 
антилекарствени антитела и неутрализиращи антитела са открити при съответно 12,1% (79/652) 
и 0% (0/652) от оценените участници. Антителата срещу ризанкизумаб не са свързани с 
промени в клиничния отговор или с безопасността при псориатичен артрит.

Старческа възраст

Информацията за безопасност е ограничена при лица на възраст ≥ 65 години.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка
подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение 
V.

4.9 Предозиране

В случай на предозиране се препоръчва пациентът да бъде наблюдаван за всякакви признаци 
или симптоми на нежелани реакции и незабавно започване на подходящо симптоматично 
лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Имуносупресори, инхибитори на интерлевкин, ATC код: 
L04AC18

Механизъм на действие

Ризанкизумаб е хуманизирано имуноглобулин G1 (IgG1) моноклонално антитяло, което 
селективно се свързва с висок афинитет към p19 субединицата на цитокина човешки 
интерлевкин 23 (IL-23), без да се свързва с интерлевкин 12 (IL-12), и инхибира 
взаимодействието му с рецепторния комплекс за IL-23. IL-23 е цитокин, който участва във 
възпалението и имунните отговори. Чрез блокиране на свързването на IL-23 с неговия 
рецептор, ризанкизумаб инхибира IL-23-зависимата клетъчна сигнализация и освобождаването 
на проинфламаторни цитокини. 

about:blank
about:blank


9

Фармакодинамични ефекти

В проучване при участници с псориазис, експресията на гените, свързани с оста IL-23/IL-17, е 
намалена в кожата след единични дози ризанкизумаб. При псориатични лезии се наблюдават 
също така и намаляване на дебелината на епидермиса, инфилтрацията от клетки на 
възпалението и експресията на маркерите за псориатична болест.

В проучване с участници с псориатичен артрит е наблюдавано статистически и клинично 
значимо намаление от изходно ниво на IL-23 и Il-17-свързаните биомаркери на седмица 24, 
включително на серумните IL-17A, IL-17F и IL-22 след лечение с ризанкизумаб 150 mg 
подкожно на седмица 0, седмица 4 и след това – на всеки 12 седмици.

Клинична ефикасност и безопасност

Плакатен псориазис

Ефикасността и безопасността на ризанкизумаб са оценявани при 2 109 участници с умерен до 
тежък плакатен псориазис в четири многоцентрови, рандомизирани, двойнослепи проучвания 
(ULTIMMA-1, ULTIMMA-2, IMMHANCE и IMMVENT). Включените участници са на възраст 
18 или повече години, с плакатен псориазис, които са имали засягане на телесна повърхност 
(body surface area, BSA) ≥ 10%, със скор по статичната Скала за глобална оценка от лекаря 
(static Physician Global Assessment, sPGA) ≥ 3 при цялостната оценка (дебелина на 
плаките/индурация, еритема и лющене) на псориазиса по скала за тежест от 0 до 4, със скор по 
Индекса за площ и тежест на псориазиса (Psoriasis Area and Severity Index, PASI) ≥ 12 и които са 
били кандидати за системна терапия или фототерапия.

Като цяло участниците на изходно ниво имат медиана на скора за PASI 17,8, медиана на BSA 
20,0% и медиана на изходното ниво на скора за Дерматологичния индекс на качество на живот 
(Dermatology Life Quality Index, DLQI) 13,0. На изходно ниво скорът по sPGA е тежък при 
19,3% и умерен при 80,7% от участниците. Общо 9,8% от участниците в проучването имат 
анамнеза за диагностициран псориатичен артрит.

Във всички проучвания, 30,9% от участниците са нелекувани до тогава със системна терапия 
(включително небиологична и биологична), 38,1% са провели предходна фототерапия или 
фотохемотерапия, 48,3% са провели предходна небиологична системна терапия, 42,1% са 
получавали предходна биологична терапия и 23,7% са получавали най-малко едно анти-TNF 
алфа средство за лечението на псориазис.

ULTIMMA-1 и ULTIMMA-2

ULTIMMA-1 и ULTIMMA-2 включват 997 участници (598 рандомизирани към ризанкизумаб
150 mg, 199 към устекинумаб 45 mg или 90 mg [според теглото на изходно ниво], и 200 към 
плацебо). Лечението на участниците е провеждано на седмица 0, 4, а след това –на всеки 12 
седмици. Двете съвместни първични крайни цели в проучванията ULTIMMA-1 и ULTIMMA-2 
са процентът на участниците, постигнали 1) отговор PASI 90 и 2) скор по sPGA „чиста кожа“
или „почти чиста кожа“ (sPGA 0 или 1) на седмица 16 спрямо плацебо. Резултатите за двете 
съвместни първични крайни цели и други крайни цели са представени в Таблица 2 и на 
Фигура 1.
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Таблица 2: Резултати за ефикасност и качество на живот при възрастни с плакатен 
псориазис от проучванията ULTIMMA-1 и ULTIMMA-2

ULTIMMA-1 ULTIMMA-2

Ризанкизумаб

(N=304)

n (%)

Устекинумаб

(N=100)

n (%)

Плацебо

(N=102)

n (%)

Ризанкизумаб

(N=294)

n (%)

Устекинумаб

(N=99)

n (%)

Плацебо

(N=98)

n (%)

sPGA “чиста кожа“ или „почти чиста кожа“ (0 или 1)

Седмица 
16a 267 (87,8) 63 (63,0) 8 (7,8) 246 (83,7) 61 (61,6) 5 (5,1)

Седмица 
52

262 (86,2) 54 (54,0) -- 245 (83,3) 54 (54,5) --

sPGA „чиста кожа“ (0)
Седмица 

16
112 (36,8) 14 (14,0) 2 (2,0) 150 (51,0) 25 (25,3) 3 (3,1)

Седмица 
52

175 (57,6) 21 (21,0) -- 175 (59,5) 30 (30,3) --

PASI 75
Седмица 

12
264 (86,8) 70 (70,0) 10 (9,8) 261 (88,8) 69 (69,7) 8 (8,2)

Седмица 
52

279 (91,8) 70 (70,0) -- 269 (91,5) 76 (76,8) --

PASI 90
Седмица 

16a 229 (75,3) 42 (42,0) 5 (4,9) 220 (74,8) 47 (47,5) 2 (2,0)

Седмица 
52

249 (81,9) 44 (44,0) -- 237 (80,6) 50 (50,5) --

PASI 100
Седмица 

16
109 (35,9) 12 (12,0) 0 (0,0) 149 (50,7) 24 (24,2) 2 (2,0)

Седмица 
52

171 (56,3) 21 (21,0) -- 175 (59,5) 30 (30,3) --

DLQI 0 или 1б

   Седмица 
16

200 (65,8) 43 (43,0) 8 (7,8) 196 (66,7) 46 (46,5) 4 (4,1)

   Седмица 
52

229 (75,3) 47 (47,0) -- 208 (70,7) 44 (44,4) --

PSS 0 (без симптоми)в

   Седмица 
16

89 (29,3) 15 (15,0) 2 (2,0) 92 (31,3) 15 (15,2) 0 (0,0)

   Седмица 
52

173 (56,9) 30 (30,0) -- 160 (54,4) 30 (30,3) --

При всички сравнения на ризанкизумаб спрямо устекинумаб и плацебо се постига p < 0,001 освен за 
скора за PASI 75 в седмица 52 в ULTIMMA-2, при което p = 0,001
a Съвместни първични крайни цели спрямо плацебо
б Без въздействие върху свързаното със здравето качество на живот
в Скала на симптомите на псориазис (Psoriasis Symptom Scale, PSS) със стойност 0 означава липса на 
симптоми на болка, сърбеж, зачервяване и парене през последните 24 часа
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Фигура 1: Динамика във времето на средната процентна промяна от изходното ниво на 
скора за PASI в проучванията ULTIMMA-1 иULTIMMA-2
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Седмици
RZB = ризанкизумаб 
UST = устекинумаб 
PBO = плацебо
p < 0,001 за всяка времева точка

Оценяването по възраст, пол, раса, телесно тегло ≤130 kg, скорът за PASI на изходно ниво, 
съпътстващ псориатичен артрит, предходно небиологично системно лечение, предходно 
биологично лечение и предходен неуспех с биологично средство не открива разлики в отговора 
към ризанкизумаб между посочените подгрупи.

Наблюдавано е подобрение на състоянието при псориазис, засягащ скалпа, ноктите, дланите и 
ходилата, в седмица 16 и седмица 52 при участниците, лекувани с ризанкизумаб.
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Таблица 3: Средни промени от изходното ниво в NAPSI, PPASI, и PSSI
ULTIMMA-1 ULTIMMA-2 IMMHANCE

Ризанкизума
б

Плацеб
о

Ризанкизума
б

Плацеб
о

Ризанкизума
б

Плацеб
о

NAPSI:
Промян
а
през 
Седмица
16 (SE)

N=178;
-9,0 (1,17)

N=56;
2,1 

(1,86)
***

N=177;
-7,5 (1,03)

N=49
3,0 

(1,76)
***

N=235;
-7,5 (0,89)

N=58;
2,5

(1,70)
***

PPASI:
Промян
а
през 
Седмица
16 (SE)

N=95;
-5,93 (0,324)

N=34;
-3,17

(0,445)
***

N=86;
-7,24 (0,558)

N=23;
-3,74

(1,025)
**

N=113;
-7,39 (0,654)

N=26;
-0,27

(1,339)
***

PSSI:
Промян
а
през 
Седмица
16 (SE)

N=267;
-17,6 (0,47)

N=92;
-2,9

(0,69)
***

N=252;
-18,4 (0,52)

N=83;
-4,6

(0,82)
***

N=357;
-20,1 (0,40)

N=88;
-5,5

(0,77)
***

NAPSI:
Промян
а
през 
Седмица
52 (SE)

N=178;
-15,7 (0.94)

-
N=183;

-16,7 (0,85)
- - -

PPASI:
Промян
а
през 
Седмица
52 (SE)

N=95;
-6,16 (0,296) -

N=89;
-8,35 (0,274)

- - -

PSSI:
Промян
а
през 
Седмица
52 (SE)

N=269;
-17,9 (0,34)

-
N=259;

-18,8 (0,24)
- - -

Индекс на тежестта на псориазис на ноктите (Nail Psoriasis Severity Index, NAPSI), индекс на 
тежестта на палмоплантарен псориазис (Palmoplantar Psoriasis Severity Index, PPASI), индекс 
на тежестта на псориазис на скалпа (Psoriasis Scalp Severity Index, PSSI) и стандартна грешка 
(SE)
** P < 0,01 в сравнение с ризанкизумаб
*** P < 0,001 в сравнение с ризанкизумаб

Тревожността и депресията, определени по болничната скала за оценка на тревожност и 
депресия (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), са показали подобрение в групата, 
приемаща ризанкизумаб, в седмица 16, в сравнение с групата, приемаща плацебо.

Поддържане на отговора

При интегриран анализ на участниците, получаващи ризанкизумаб в ULTIMMA-1 и 
ULTIMMA-2 при отговорилите с PASI 100 в 16-та седмица, 79,8% (206/258) от участниците, 
които са продължили на ризанкизумаб, са поддържали отговора и в седмица 52. При 
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отговорилите с PASI 90 в 16-та седмица, 88,4% (398/450) от участниците са поддържали 
отговора и в седмица 52.

Профилът на безопасност на ризанкизумаб при експозиция до 77 седмици е бил в съответствие 
с профила, наблюдаван при експозиция до 16 седмици.

IMMHANCE 

IMMHANCE включва 507 участници (407 рандомизирани към 150 mg ризанкизумаб и 100 –
към плацебо). Лечението на участниците е провеждано в седмица 0, 4, а след това – на всеки
12 седмици. Участниците, които отначало са били на ризанкизумаб и са имали отговор според 
sPGA „чиста кожа“ или „почти чиста кожа“ в седмица 28, са били повторно рандомизирани да 
продължат ризанкизумаб на всеки 12 седмици до седмица 88 (с проследяване 16 седмици след 
последната доза ризанкизумаб) или лечението им да бъде спряно.

В 16-та седмица, ризанкизумаб превъзхожда плацебото според първичните крайни цели: sPGA 
„чиста кожа“ или „почти чиста кожа“ (83,5% ризанкизумаб спрямо 7,0% при плацебо) и скор за 
PASI 90 (73,2% ризанкизумаб спрямо 2,0% при плацебо).

От 31 участници в проучването IMMHANCE с латентна туберкулоза (TB), които не са провели 
профилактика по време на проучването, нито един не е развил активна туберкулоза (TB) по 
време на проследяването за средно 55 седмици на лечение с ризанкизумаб.

От участниците със sPGA „чиста кожа“ или „почти чиста кожа“ в седмица 28 в проучването 
IMMHANCE, 81,1% (90/111) от участниците, повторно рандомизирани да продължат лечение с 
ризанкизумаб, са поддържали този отговор в седмица 104 в сравнение с 7,1% (16/225), които са 
повторно рандомизирани да прекъснат лечението с ризанкизумаб. От тези участници, 63,1% 
(70/111) от тях, които са били повторно рандомизирани към продължително лечение с 
ризанкизумаб, са постигнали ясен отговор по sPGA в седмица 104 в сравнение с 2,2% (5/225), 
които са били повторно рандомизирани да прекъснат ризанкизумаб.

От участниците, които постигат sPGA „чиста кожа“ или „почти чиста кожа“ в седмица 28 и 
получават рецидив sPGA с умерена или тежка форма след прекъсване на лечението с
ризанкизумаб, 83,7% (128/153) постигат отново sPGA „чиста кожа“ или „почти чиста кожа“,
16 седмици след започване на повторно лечение. Загубата на sPGA отговор „чиста кожа“ или 
„почти чиста кожа“ е наблюдаван още на 12-та седмица след пропусната доза. От участниците, 
които са били повторно рандомизирани да прекъснат лечението, 80,9% (182/225) получават 
рецидив като средното време до рецидив е 295 дни. Не са идентифицирани характеристики, 
предвиждащи времето до загуба на отговор или вероятността за повторно постигане на отговор 
на индивидуално ниво.

IMMVENT

Проучването IMMVENT включва 605 участници (301 рандомизирани към ризанкизумаб и 304 
към адалимумаб). Участниците, рандомизирани към ризанкизумаб, са получавали 150 mg 
лечение в седмица 0, 4 и след това – на всеки 12 седмици. Участниците, рандомизирани към 
адалимумаб, са получавали 80 mg в седмица 0, 40 mg в седмица 1 и 40 mg през седмица до 
седмица 15. Започвайки от седмица 16, участниците, които са получавали адалимумаб, са 
продължили или са сменили лечението си на базата на отговора си:
 при < PASI 50 са преминали на ризанкизумаб
 при PASI 50 до < PASI 90 са повторно рандомизирани да продължат с адалимумаб или да 

преминат към ризанкизумаб
 при PASI 90 са продължили да получават адалимумаб
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Резултатите са представени в Таблица 4.

Таблица 4: Резултати за ефикасност и качество на живот в седмица 16 при възрастни с 
плакатен псориазис от проучването IMMVENT

Ризанкизумаб
(N=301)
n (%)

Адалимумаб
(N=304)
n (%)

sPGA „чиста кожа“ или 
„почти чиста кожа“a 252 (83,7) 183 (60,2) 

PASI 75 273 (90,7) 218 (71,7) 
PASI 90a 218 (72,4) 144 (47,4) 
PASI 100 120 (39,9) 70 (23,0) 
DLQI 0 или 1б 198 (65,8) 148 (48,7)
За всички сравнения е постигната p < 0,001
a Съвместни първични крайни точки
б Без въздействие върху свързаното със здравето качество на живот

При участниците с PASI 50 до < PASI 90 на адалимумаб към седмица 16, които са подложени 
на повторно рандомизиране, разликите в честотата на отговора PASI 90 между преминалите на 
ризанкизумаб и продължаващите на адалимумаб се забелязват на 4-та седмица след повторното 
рандомизиране (съответно 49,1% спрямо 26,8%).

Резултатите 28 седмици след повторното рандомизиране са показани в Таблица 5 и Фигура 2.

Таблица 5: Резултати за ефикасността 28 седмици след повторното рандомизиране в 
IMMVENT

Преминали към 
ризанкизумаб

(N=53)
n (%)

Продължили с 
адалимумаб

(N=56)
n (%)

PASI 90 35 (66,0) 12 (21,4) 
PASI 100 21 (39,6) 4 (7,1) 
Всички сравнения са постигнали p < 0,001
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Фигура 2: Динамика във времето на PASI 90 след повторно рандомизиране в проучването 
IMMVENT
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Седмици след повторно рандомизиране
ADA/ADA: Участници, рандомизирани към адалимумаб и продължаващи с адалимумаб

ADA/RZB: Участници, рандомизирани към адалимумаб и преминали към ризанкизумаб

p < 0,05 в седмица 4 и p < 0,001 във всяка времева точка, започвайки от седмица 8

При 270 участници, които са преминали от адалимумаб към ризанкизумаб без период на 
изчистване, профилът на безопасност на ризанкизумаб е подобен на този при участниците, при 
които започването на ризанкизумаб става след период на изчистване от всякакви предходни 
системни терапии.

Псориатичен артрит

Има данни, че при възрастни с активен псориатичен артрит (ПсА), ризанкизумаб подобрява 
признаците и симптомите, физическата функция, свързаното със здравето качество на живот и 
процента на участниците без рентгенографска прогресия.

Безопасността и ефикасността на ризанкизумаб са оценени при 1 407 участници с активен ПсА 
в 2 рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани проучвания (964 в KEEPSAKE1 и 443 
в KEEPSAKE2).

Участниците в тези проучвания са с диагноза ПсА от най-малко 6 месеца по критериите за 
класифициране на псориатичен артрит (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis, CASPAR), 
като медианата на продължителността на ПсА е 4,9 години на изходното ниво, имат ≥ 5 
болезнени стави, ≥ 5 подути стави и активен плакатен псориазис или псориазис на ноктите на 
изходно ниво. 55,9% от участниците имат ≥ 3% BSA с активен плакатен псориазис. 63,4% и 
27,9% от участниците имат съответно ентезит и дактилит. В KEEPSAKE1, в което псориазис на 
ноктите се оценява допълнително, 67,3% имат псориазис на ноктите.

В двете проучвания участниците са рандомизирани да получават ризанкизумаб 150 mg или 
плацебо на седмици 0, 4 и 16. Като се започне от седмица 28, всички участници получават 
ризанкизумаб на всеки 12 седмици.

В KEEPSAKE1 всички участници са с предходен недостатъчен отговор или с непоносимост 
към терапия с небиологично DMARD и не са лекувани преди това с биологични средства. В 
KEEPSAKE2, 53,5% от участниците са с предходен недостатъчен отговор или с непоносимост 
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към терапия с небиологично DMARD и 46,5% от участниците са с предходен недостатъчен 
отговор или с непоносимост към биологична терапия.

В двете проучвания 59,6% от участниците са получавали съпътстващо метотрексат (MTX), 
11,6% са получавали съпътстващо небиологични DMARD, различни от MTX, а 28,9% са 
получавали ризанкизумаб като монотерапия.

Клиничен отговор

Лечението с ризанкизумаб води до значимо подобрение на показателите за активност на 
заболяването в сравнение с плацебо на седмица 24. За двете проучвания първичната крайна 
точка е процентът на участниците, постигнали отговор съгласно Американския колеж по 
ревматология (American College of Rheumatology, ACR), ACR 20 на седмица 24. Основните 
резултати за ефикасност са представени в Таблица 6.

Таблица 6. Резултати за ефикасност в проучвания KEEPSAKE1 и KEEPSAKE2 

KEEPSAKE1 KEEPSAKE2

Крайна точка
Плацебо
N = 481

n (%)

Ризанкизумаб 
N = 483

n (%)

Плацебо
N = 219

n (%)

Ризанкизумаб 
N = 224

n (%)
ACR20 отговор 

   Седмица 16 161 (33,4) 272 (56,3)a 55 (25,3) 108 (48,3)a

   Седмица 24 161 (33,5) 277 (57,3)a 58 (26,5) 115 (51,3)a

   Седмица 52* - 338/433 (78,1) - 131/191 (68,6)

ACR50 отговор 

   Седмица 24 54 (11,3) 162 (33,4)б 20 (9,3) 59 (26,3)б

   Седмица 52* - 209/435 (48,0) - 72/192 (37,5)

ACR70 отговор 

   Седмица 24 23 (4,7) 74 (15,3)б 13 (5,9) 27 (12,0)в

   Седмица 52* - 125/437 (28,6) - 37/192 (19,3)

Отзвучаване на ентезит (LEI = 0) 

   Седмица 24* 156/448 (34,8) г 215/444 (48,4) a, г - -

   Седмица 52* - 244/393 (62,1) г - -

Отзвучаване на дактилит (LDI = 0)

   Седмица 24* 104/204 (51,0) д 128/188 (68,1) a, д - -

   Седмица 52* - 143/171 (83,6)д - -

Отговор минимална активност на заболяването (MDA) 

  Седмица 24 49 (10,2) 121 (25,0) a 25 (11,4) 57 (25,6) a

  Седмица 52* - 183/444 (41,2) - 61/197 (31,0)

* данните са представени за наличните участници във формат n/N наблюдавани (%)
а. контролирано за множественост p ≤ 0,001 сравнение ризанкизумаб спрямо плацебо.
б. сравнение номинална p ≤ 0,001 ризанкизумаб спрямо плацебо.
в. сравнение номинална p ≤ 0,05 ризанкизумаб спрямо плацебо.
г. Обобщени от сборни данни от KEEPSAKE1 и KEEPSAKE2 за участници с изходно 

LEI > 0.
д. Обобщени от сборни данни от KEEPSAKE1 и KEEPSAKE2 за участници с изходно 

LDI > 0.
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Отговор с течение на времето

В KEEPSAKE1, по-висок ACR20 отговор е наблюдаван в групата с ризанкизумаб в сравнение с 
плацебо още на седмица 4 (25,7%) и терапевтичната разлика се поддържа с течение на времето 
до седмица 24 (фигура 3). 

Фигура 3. Процент на участниците, постигнали ACR20 отговори в проучване 
KEEPSAKE1 до седмица 24
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     Изходно ниво       Седмица 4         Седмица 8      Седмица 12      Седмица 16        Седмица 24

Визита 
○ Плацебо (N=481)   ──■──  Ризанкизумаб (N=483)

По-висок ACR20 отговор за ризанкизумаб спрямо плацебо е наблюдаван още на седмица 4 при 
19,6% от участниците в KEEPSAKE2.

Отговорите, наблюдавани в групите с ризанкизумаб, са сходни независимо от съпътстваща 
употреба на небиологични DMARD, брой предходни небиологични DMARD, възраст, пол, раса 
и BMI. В KEEPSAKE2 отговори са наблюдавани независимо от предходна биологична терапия. 

Профилът на безопасност на ризанкизумаб с експозиция до 52 седмици съответства на
профила, наблюдаван до 24 седмици.

В двете проучвания процентът на пациентите, постигнали отговор по модифицираните
критерии за отговор при ПсА (PsА Response Criteria, PsARC) на седмица 24 е по-висок при 
участниците, получаващи ризанкизумаб, в сравнение с плацебо. В допълнение, участниците,
получаващи ризанкизумаб, постигат по-голямо подобрение по отношение на скора за активност 
на заболяването (28 стави) с използване на CRP (DAS28-CRP) в сравнение с плацебо на 
седмица 24. Подобренията се поддържат до седмица 52 за PsARC и DAS28-CRP.

Лечението с ризанкизумаб води до подобрения по отношение на отделните компоненти на 
ACR, на Индекса за инвалидност по въпросника за оценка на здравословното състояние (Health 
Assessment Questionnaire-Disability Index, HAQ-DI), на резултата при оценка на болката и на 
стойностите на C-реактивния протеин с висока чувствителност (hsCRP) в сравнение с плацебо.
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Лечението с ризанкизумаб води до статистически значимо подобрение на кожните прояви на 
псориазис при участници с ПсА.

Лечението с ризанкизумаб води до статистическо значимо подобрение по модифицирания 
индекс на тежест при псориазис на ноктите (modified Nail Psoriasis Severity Index, mNAPSI) и 
5-точковите резултати по Глобална оценка от лекаря при псориазис на ноктите на ръцете 
(Physician’s Global Assessment of Fingernail Psoriasis, PGA-F) при участници с псориазис на 
ноктите на изходното ниво (67,3%) в KEEPSAKE1. Това подобрение се поддържа до 
седмица 52 (вж. Таблица 7).

Таблица 7. Резултати за ефикасност при псориазис на ноктите в KEEPSAKE1
Плацебо
N = 338

Ризанкизумаб
N = 309

mNAPSI промяна от изходното ниво a

Седмица 24 -5,57 -9,76б

Седмица 52 - -13,64

PGA-F промяна от изходното нивоa

Седмица 24 -0,4 -0,8б

Седмица 52 - -1,2

PGA-F „чиста кожа“/минимално и подобрение ≥ 2-степен в

Седмица 24 n (%) 30 (15,9) 71
(37.8) г

Седмица 52 n (%) - 105 (58,0)

а. Обобщено за участниците с псориазис на ноктите на изходното ниво (плацебо 
N = 338; ризанкизумаб N = 309; на седмица 52, за mNAPSI, наблюдавани за 
ризанкизумаб N = 290, за PGA-F, наблюдавани за ризанкизумаб N = 291).

б. Контролирано за множественост p ≤ 0,001 сравнение ризанкизумаб спрямо 
плацебо.

в. Обобщени за участниците с псориазис на ноктите и общ скор за глобална 
оценка по PGA-F „леко“, „умерено“ или „тежко“ на изходното ниво (плацебо 
N = 190; ризанкизумаб N = 188, на седмица 52, наблюдаван ризанкизумаб 
N = 181).

г. Сравнение номинална p ≤ 0,001 ризанкизумаб спрямо плацебо.

Рентгенографски отговор

В KEEPSAKE1, забавянето на прогресията на структурното увреждане е оценено 
рентгенографски и изразено като промяна в модифицирания общ скор по Sharp (modified Total 
Sharp Score, mTSS) на седмица 24 в сравнение с изходно ниво. mTSS скорът е модифициран за 
ПсА чрез добавяне на дисталните интерфалангеални (DIP) стави на ръцете. На седмица 24 
средната прогресия на структурното увреждане при ризанкизумаб (среден mTSS 0,23) в 
сравнение с плацебо (среден mTSS 0,32) не е статистическа значима. На седмица 24 процентът 
на участниците без рентгенографска прогресия (определена като промяна от изходното ниво на 
mTSS ≤ 0) е по-висок с ризанкизумаб (92,4%) в сравнение с плацебо (87,7%). Този отговор се 
поддържа до седмица 52.

Физическа функция и свързано със здравословното състояние качество на живот

В двете проучвания при участниците, лекувани с ризанкизумаб, се наблюдава статистически 
значимо подобрение от изходно ниво на физическата функция, оценено чрез HAQ-DI на 
седмица 24 (KEEPSAKE1 (-0,31) в сравнение с плацебо (-0,11) (p ≤ 0,001)), (KEEPSAKE2 (-0,22) 
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в сравнение с плацебо (-0,05) (p ≤ 0,001)). На седмица 24 по-голям процент от участниците 
постигат клинично значимо намаление най-малко 0,35 на скора по HAQ-DI от изходно ниво в 
групата с ризанкизумаб в сравнение с плацебо. Подобренията на физическата функция се 
поддържат до седмица 52.

В двете проучвания при участниците, лекувани с ризанкизумаб, се наблюдават значими 
подобрения на обобщените скорове за физическия компонент на SF-36 V2 и на скоровете по 
FACIT-Fatigue на седмица 24 в сравнение с плацебо, като подобренията се поддържат до 
седмица 52.

На изходно ниво се съобщава за псориатичен спондилит при 19,6% (7,9% диагностицирани 
чрез рентгенография или ЯМР) от участниците в KEEPSAKE1 и при 19,6% (5% 
диагностицирани чрез рентгенография или ЯМР) от участниците в KEEPSAKE2. При 
участниците с клинично оценен псориатичен спондилит, които са лекувани с ризанкизумаб, се 
наблюдават подобрения от изходно ниво на скоровете за Индекс за активност на заболяването 
анкилозиращ спондилит по Бат (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, BASDAI) в 
сравнение с плацебо на седмица 24. Подобренията се поддържат до седмица 52. Няма 
достатъчно доказателства за ефикасността на ризанкизумаб при участници с потвърдена чрез 
рентгенография или ЯМР подобна на анкилозиращ спондилит псориатична артропатия поради 
малкия брой участници в проучванията.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарства отлага задължението за предоставяне на резултатите от 
проучванията с ризанкизумаб в една или повече подгрупи на педиатричната популация при 
лечението на плакатен псориазис и псориатичен артрит (вж. точка 4.2 за информация относно 
употреба в педиатрията).

5.2 Фармакокинетични свойства

Фармакокинетиката на ризанкизумаб е сходна между участници с плакатен псориазис и такива
с псориатичен артрит.

Абсорбция

Ризанкизумаб проявява линейна фармакокинетика с дозопропорционално повишаване на 
експозицията във всички дозови диапазони от 18 до 300 mg и 0,25 до 1 mg/kg, приложени 
подкожно, и 200 до 1 200 mg и 0,01 до 5 mg/kg, приложени интравенозно.

Пикови плазмени концентрации се постигат между 3-14 дни след подкожно прилагане на 
дозата ризанкизумаб при определена абсолютната бионаличност от 89%. При доза 150 mg в 
седмица 0, 4 и след това на всеки 12 седмици определените пикови и най-ниски плазмени 
концентрации при стационарно състояние са съответно 12 и 2 µg/ml. 

Демонстрирана е биоеквивалентност между единична инжекция от 150 mg ризанкизумаб и две 
инжекции по 75 mg ризанкизумаб в предварително напълнена спринцовка. Също така е 
демонстрирана биоеквивалентност между ризанкизумаб 150 mg предварително напълнена 
спринцовка и предварително напълнена писалка.

Разпределение

Средният (±стандартно отклонение) обем на разпределение при стационарно състояние (Vss) на 
ризанкизумаб е 11,4 (±2,7) l в проучванията Фаза 3 при участници с псориазис, което показва, 
че разпределението на ризанкизумаб се ограничава най-вече до съдовите и интерстициалните 
пространства.
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Биотрансформация

Характерно за терапевтичните IgG моноклонални антитела е това, че се разграждат до по-малки 
пептиди и аминокиселини чрез катаболитните пътища по същия начин като ендогенните IgG. 
Не се очаква ризанкизумаб да се метаболизира от цитохром P450 ензимите.

Елиминиране

Средният (±стандартно отклонение) системен клирънс (CL) на ризанкизумаб е 0,3 (±0,1) l/ден
според проучванията Фаза 3 при участници с псориазис. Средният терминален полуживот на 
елиминиране на ризанкизумаб варира от 28 до 29 дни според проучванията Фаза 3 при 
участници с псориазис.

Тъй като представлява IgG1 моноклонално антитяло, не се очаква ризанкизумаб да се филтрира 
чрез гломерулна филтрация в бъбреците или да се екскретира като непроменена молекула в 
урината.

Линейност/нелинейност

Ризанкизумаб проявява линейна фармакокинетика с приблизително дозопропорционални 
нараствания на системната експозиция (максимална плазмена концентрация (Cmax) и площта 
под кривата (AUC)) в оценените дозови диапазони от 18 до 300 mg или 0,25 до 1 mg/kg 
подкожно приложен при здрави участници или участници с псориазис.

Взаимодействия

Проучване за взаимодействията е проведено при участници с плакатен псориазис за оценка на 
ефекта на многократно приложение на ризанкизумаб върху фармакокинетиката на 
чувствителни към цитохром P450 (CYP) субстрати. Експозициите на кофеин (субстрат на 
CYP1A2), варфарин (субстрат на CYP2C9), омепразол (субстрат на CYP2C19), метопролол 
(субстрат на CYP2D6) и мидазолам (субстрат на CYP3A) след лечение с ризанкизумаб са 
сравними със съответните им експозиции преди лечението с ризанкизумаб, което показва липса 
на клинично значими взаимодействия чрез посочените ензими.

Популационните фармакокинетични анализи сочат, че експозицията на ризанкизумаб не се 
повлиява от съпътстващо лечение, използвано от някои от участниците с плакатен псориазис 
или псориатичен артрит по време на клиничните проучвания.

Специални популации

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на ризанкизумаб при педиатрични участници не е установена.

Старческа възраст

От 2 234 участници с плакатен псориазис с експозиция на ризанкизумаб, 243 са на възраст 
65 или повече години и 24 участници са на възраст 75 или повече години. От 1 542 участници с 
псориатичен артрит с експозиция на ризанкизумаб 246 са на възраст 65 или повече години, а 34 
участници са на 75 или повече години. Не са наблюдавани принципни различия в експозицията 
на ризанкизумаб между по-възрастни и по-млади пациенти, които получават ризанкизумаб.

Пациенти с нарушение на бъбречните или чернодробните функции

Не са провеждани специфични проучвания за определяне на ефекта на нарушението на 
бъбречните или чернодробните функции върху фармакокинетиката на ризанкизумаб. На базата 
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на популационни фармакокинетични анализи, нивата на серумния креатинин, креатининовия 
клирънс или маркерите за чернодробна функция (ALAT/ASAT/билирубин) нямат значимо 
влияние върху клирънса на ризанкизумаб при участниците с плакатен псориазис или 
псориатичен артрит.

Тъй като представлява IgG1 моноклонално антитяло, ризанкизумаб се елиминира предимно 
чрез вътреклетъчен катаболизъм и не се очаква да се метаболизира от чернодробните цитохром 
P450 ензими или през бъбреците.

Телесно тегло

Клирънсът и обемът на разпределение на ризанкизумаб нарастват с увеличаване на телесното 
тегло, което може да доведе до намалена ефикасност при участници с високо телесно тегло 
(>130 kg). Това наблюдение обаче се основава на ограничен брой участници. Понастоящем не 
се препоръчва корекция на дозата въз основа на телесното тегло.

Пол или раса

Клирънсът на ризанкизумаб не се влияе значително от пола или расата при възрастни 
участници с плакатен псориазис или псориатичен артрит. В клинично фармакокинетично
проучване не са наблюдавани клинично значими разлики в експозицията на ризанкизумаб при 
участници от китайски и японски произход в сравнение с тези от европеидната раса.. 

5.3 Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на проучвания за токсичност 
при многократно прилагане, включително фармакологични проучвания за безопасност и 
проучване за репродуктивна токсичност и токсичност за развитието при маймуни от рода макак 
с дози до 50 mg/kg/седмица (осигуряващи експозиция около 70 пъти по-голяма от клиничната 
експозиция при максималната препоръчителна доза при хора [maximum recommended human 
dose, MRHD]).

Не са провеждани проучвания за мутагенност и карциногенност на ризанкизумаб. При 
26-седмично проучване за хронична токсичност при маймуни от рода макак с дози 
50 mg/kg/седмица (около 70 пъти повече от клиничната експозиция при максималната 
препоръчителна доза за хора MRHD) липсват пренеоплазии или неоплазмени лезии и не са 
забелязани нежелани иммунотоксични или сърдечносъдови ефекти.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка и предварително 
напълнена спринцовка

Натриев ацетат трихидрат
Оцетна киселина
Трехалоза дихидрат
Полисорбат 20
Вода за инжекции

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Динатриев сукцинат хексахидрат
Сукцинова киселина
Сорбитол
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Полисорбат 20
Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с 
други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

2 години

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.
Предварително напълнената писалка или предварително напълнената(ите) спринцовка(и) да се 
съхраняват в картонената кутия, за да се предпазят от светлина.

Skyrizi 150 mg предварително напълнена писалка или предварително напълнена спринцовка 
може да се съхраняват извън хладилник (до максимум 25°C) до 24 часа в оригиналната 
картонена кутия, за да се предпазят от светлина.

6.5 Вид и съдържание на опаковката 

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Предварително напълнена стъклена спринцовка, сглобена в предварително напълнена писалка 
с автоматичен предпазител на иглата.

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Предварително напълнена стъклена спринцовка с фиксирана игла и капачка на иглата, сглобени 
в автоматичен предпазител на иглата.

Skyrizi 150 mg се предлага в опаковки, съдържащи 1 предварително напълнена писалка или 1 
предварително напълнена спринцовка.

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Предварително напълнена стъклена спринцовка с фиксирана игла и капачка на иглата, сглобени 
в автоматичен предпазител на иглата.

Skyrizi 75 mg се предлага в опаковки, съдържащи 2 предварително напълнени спринцовки и 2 
тампона, напоени със спирт.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Преди инжектирането пациентите трябва да извадят картонената кутия от хладилника и да я 
оставят да достигне стайна температура далеч от пряка слънчева светлина (30 до 90 минути), 
без да изваждат предварително напълнената писалка от картонената кутия.

Разтворът трябва да е безцветен до жълт и бистър до слабо опалесцентен.
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Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Преди инжектирането пациентите могат да извадят картонената кутия от хладилника и да я 
оставят да достигне стайна температура далеч от пряка слънчева светлина (15 до 30 минути), 
без да изваждат предварително напълнената спринцовка от картонената кутия.

Разтворът трябва да е безцветен до жълт и бистър до слабо опалесцентен.

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Преди инжектирането пациентите може да извадят картонената кутия от хладилника и да 
оставят да достигне стайна температура далеч от пряка слънчева светлина (15 до 30 минути), 
без да изваждат предварително напълнените спринцовки от картонената кутия.

Разтворът трябва да е безцветен до бледожълт и бистър до слабо опалесцентен.

За цялата доза 150 mg трябва да се инжектират две предварително напълнени спринцовки.

Общи специални предпазни мерки

Преди употреба се препоръчва визуална проверка на всяка предварително напълнена писалка 
или предварително напълнена спринцовка. Разтворът може да съдържа няколко полупрозрачни 
до бели частици, свързани с продукта. Skyrizi не трябва да се използва, ако разтворът е мътен 
или с променен цвят или ако съдържа по-големи частици. Не разклащайте предварително 
напълнената писалка или предварително напълнената спринцовка.

Пълни указания за употреба са дадени в листовката.

Всяка предварително напълнена писалка или предварително напълнена спринцовка е само за 
еднократна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

EU/1/19/1361/002

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/19/1361/003

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/19/1361/001



24

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 
УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 26 април 2019 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е налична на уебсайта на Европейската 
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

about:blank
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на 
нежелани реакции вижте точка 4.8.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 600 mg концентрат за инфузионен разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 600 mg ризанкизумаб (risankizumab) в 10,0 ml разтвор.

Ризанкизумаб е хуманизирано имуноглобулин G1 (IgG1) моноклонално антитяло, произведено 
в клетки от яйчници на китайски хамстери чрез рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат)

Разтворът е безцветен до бледожълт и бистър до слабо опалесцентен.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Skyrizi е показан за лечение на умеренa до тежкa активна форма на болест на Crohn при 
възрастни пациенти, които имат недостатъчен отговор, загуба на отговор или непоносимост 
към конвенционална или биологична терапии.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт е показан за употреба под ръководството и наблюдението на лекар с 
опит в диагностиката и лечението на заболявания, за които е показан Skyrizi.

Дозировка

Препоръчителната доза е 600 mg, приложени чрез интравенозна инфузия на седмица 0, 
седмица 4 и седмица 8, последвани от 360 mg, приложени чрез подкожна инжекция на 
седмица 12 и на всеки 8 седмици след това. Необходимо е да се обмисли преустановяване на 
лечението при пациенти, които нямат данни за терапевтична полза след лечение в продължение 
на 24 седмици.

За дозировката при последващата схема на подкожно прилагане вижте точка 4.2 от кратката 
характеристика на продукта на Skyrizi 360 mg инжекционен разтвор в патрон.

Пропусната доза

Ако се пропусне доза, тя трябва да бъде приложена възможно най-скоро. След това 
прилагането трябва да продължи по график в редовното време.
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Специални популации

Старческа възраст (на възраст 65 или повече години)

Не се изисква коригиране на дозата (вж. точка 5.2).
Има ограничена информация за лица на възраст ≥ 65 години.

Бъбречно или чернодробно увреждане

Не са провеждани специфични проучвания за оценка на ефекта на чернодробно или бъбречно 
увреждане върху фармакокинетиката на Skyrizi. По принцип не се очаква такива състояния да 
имат някакво значително въздействие върху фармакокинетиката на моноклоналните антитела и 
се приема, че не са необходими корекции на дозата (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Skyrizi за лечение на болестта на Crohn при пациенти под 18-
годишна възраст все още не са установени.

Пациенти с наднормено тегло

Не се изисква коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Начин на приложение 

За интравенозна инфузия.

Skyrizi 600 mg концентрат за инфузионен разтвор е предназначен само за интравенозно 
приложение. Трябва да се прилага в продължение на минимум един час. За указания относно 
разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, 
изброени в точка 6.1.

Клинично значима активна инфекция (напр. активна туберкулоза, вж. точка 4.4).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният 
номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Инфекции

Ризанкизумаб може да повиши риска от инфекция.

При пациенти с хронична инфекция, анамнеза за повтаряща се инфекция или известни рискови 
фактори за инфекция, ризанкизумаб трябва да се прилага с повишено внимание. Лечението с 
ризанкизумаб не трябва да се започва при пациенти с каквaто и да е клинично значимa активнa 
инфекция, докато инфекцията не бъде овладяна или лекувана по подходящ начин.

Пациентите, лекувани с ризанкизумаб, трябва да бъдат инструктирани да потърсят медицинска 
помощ, ако възникнат признаци или симптоми на клинично значима хронична или остра 
инфекция. Ако пациентът развие такава инфекция или не отговаря на стандартно лечение за 
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инфекция, той трябва внимателно да се наблюдава и ризанкизумаб не трябва да се прилага, 
докато инфекцията не бъде овладяна.

Туберкулоза

Пациентите трябва да се изследват за инфекция с туберкулоза (TБ) преди започване на лечение 
с ризанкизумаб. Пациентите, на които се прилага ризанкизумаб, трябва да се наблюдават за 
признаци и симптоми на активна TБ. Преди започване на лечение с ризанкизумаб при пациенти 
с минала анамнеза за латентна или активна ТБ, за които не може да бъде потвърдено 
провеждането на адекватен курс на лечение, трябва да се обмисли противотуберкулозна 
терапия.

Имунизации

Преди започване на терапия с ризанкизумаб трябва да се помисли за приключване на всички 
подходящи имунизации съгласно настоящия имунизационен календар. Ако на пациента е 
направена жива ваксина (вирусна или бактериална), препоръчително е да изчака поне 
4 седмици, преди да се започне лечение с ризанкизумаб. Пациентите, лекувани с ризанкизумаб, 
не трябва да бъдат ваксинирани с живи ваксини по време на лечението и поне 21 седмици след 
края му (вж. точка 5.2).

Свръхчувствителност

При възникване на сериозна реакция на свръхчувствителност приложението на ризанкизумаб 
трябва незабавно да се преустанови и да се започне съответното лечение.

Помощни вещества с известно действие

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да 
се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не се очаква ризанкизумаб да се метаболизира от чернодробните ензими или да се елиминира 
чрез бъбреците. Не се очакват взаимодействия между ризанкизумаб и инхибитори, индуктори 
или субстрати на ензими, метаболизиращи лекарствения продукт и не се налага корекция на 
дозата (вж. точка 5.2).

Съпътстваща имуносупресивна терапия

Безопасността и ефикасността на ризанкизумаб в комбинация с имуносупресори, включително 
биологични лекарствени продукти, не са оценявани.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективен метод за контрацепция по време на 
лечението и в продължение на най-малко 21 седмици след лечението.

Бременност

Липсват или има ограничени данни (за изхода на по-малко от 300 случая на бременност) за
употребата на ризанкизумаб при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки 
или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност. Като предпазна мярка, за 
предпочитане е да се избягва употребата на ризанкизумаб по време на бременност.
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Кърмене

Не е известно дали ризанкизумаб се екскретира в кърмата при хора. Известно е, че човешките 
IgG се екскретират в кърмата през първите няколко дни след раждането, като скоро след това 
намаляват до ниски концентрации; следователно в този кратък период не може да се изключи 
риск за кърмачето. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови/да не се приложи 
терапията с ризанкизумаб, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от 
терапията с ризанкизумаб за жената.

Фертилитет

Ефектът на ризанкизумаб върху фертилитета при хора не е изследван. Проучванията при 
животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ризанкизумаб не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с 
машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции са инфекции на горните дихателни пътища (от 
13,0 % при псориазис до 15,6 % при болестта на Crohn).

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции, свързани с ризанкизумаб от клиничните проучвания (Таблица 1) са 
изброени по системо-органен клас по MedDRA и съгласно следната конвенция: много чести 
(≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)
и много редки (< 1/10 000).
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Таблица 1: Списък на нежеланите реакции

Системо-органен 
клас

Честота Нежелани реакции

Инфекции и 
инфестации

Много чести Инфекции на горните 
дихателни пътищаа

Чести Дерматофитни 
инфекцииб

Нечести Фоликулит
Нарушения на 
нервната система

Чести Главоболиев

Нарушения на кожата 
и подкожната тъкан

Чести Сърбеж
Обрив

Нечести Уртикария
Общи нарушения и
ефекти на мястото на 
приложение

Чести Умораг

Реакции на мястото на 
инжектиранед

a Включва: инфекция на дихателните пътища (вирусна, бактериална или 
неуточнена), синузит (включително остър), ринит, назофарингит, фарингит 
(включително вирусен), тонзилит, ларингит, трахеит

б Включва: дерматофитна инфекция на стъпалата, ингвинална епидермофития, 
дерматофитна инфекция на гладката кожа, разноцветен лишeй (tinea 
versicolor), дерматофитна инфекция на ръцете, онихомикоза, гъбична
инфекция на кожата

в Включва: главоболие, тензионно главоболие, синусово главоболие
г Включва: умора, астения
д Включва: кръвонасядане на мястото на инжектиране, еритема, хематом, 

кръвоизлив, дразнене, болка, сърбеж, реакция, подуване, индурация, 
свръхчувствителност, възел, обрив, уртикария, везикули, затопляне

Описание на избрани нежелани реакции

Инфекции

Псориазис

В хода на цялата програма за псориазис, включително дългосрочната експозиция на 
ризанкизумаб, честотата на инфекциите е 75,5 събития на 100 пациентогодини. Повечето от 
случаите не са сериозни и са леки до умерени по тежест, като не са довели до прекратяване на 
лечението с ризанкизумаб. Честотата на сериозните инфекции е 1,7 събития на 
100 пациентогодини (вж. точка 4.4).

Болест на Crohn

Като цяло, профилът на безопасност, наблюдаван при пациенти с болест на Crohn, лекувани с 
ризанкизумаб, съответства на профила на безопасност, наблюдаван при пациенти с плакатен 
псориазис. 

Честотата на инфекциите в сборните данни от 12-седмичните проучвания с индукционно
лечение е 83,3 събития на 100 пациентогодини при участници, лекувани с ризанкизумаб 600 mg 
интравенозно, в сравнение със 117,7 събития на 100 пациентогодини при плацебо. Честотата на 
сериозни инфекции е 3,4 събития на 100 пациентогодини при участници, лекувани с 
ризанкизумаб 600 mg интравенозно, в сравнение с 16,7 събития на 100 пациентогодини при 
плацебо (вж. точка 4.4).
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Честотата на инфекциите в 52-седмичното проучване с поддържащо лечение е 57,7 събития на 
100 пациентогодини при участници, лекувани с ризанкизумаб 360 mg подкожно след индукция 
с ризанкизумаб, в сравнение със 76,0 събития на 100 пациентогодини при участници, които са 
получавали плацебо след индукция с ризанкизумаб. Честотата на сериозните инфекции е 
6,0 събития на 100 пациентогодини при участници, лекувани с ризанкизумаб 360 mg подкожно 
след индукция с ризанкизумаб, в сравнение с 5,0 събития на 100 пациентогодини при 
участници, които са получавали плацебо след индукция с ризанкизумаб (вж. точка 4.4).

Имуногенност

Подобно на всички терапевтични протеини, съществува потенциал за имуногенност на 
ризанкизумаб. Установяването на образуване на антитела силно зависи от чувствителността и 
специфичността на метода за изследване.

При участниците с болест на Crohn, лекувани с ризанкизумаб в препоръчителните дози за 
интравенозна индукция и подкожни поддържащи дози за срок до 64 седмици в клинични 
проучвания при болест на Crohn, появили се в хода на лечението антилекарствени антитела и 
неутрализиращи антитела са открити при съответно 3,4 % (2/58) и 0 % (0/58) от оценените 
участници.

Антителата срещу ризанкизумаб, включително неутрализиращите антитела, не са свързани с 
промени в клиничния отговор или безопасността.

Старческа възраст

Има ограничена информация за безопасност при лица на възраст ≥ 65 години.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в 
Приложение V.

4.9 Предозиране

В случай на предозиране се препоръчва пациентът да бъде наблюдаван за всякакви признаци 
или симптоми на нежелани реакции и незабавно започване на подходящо симптоматично 
лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Имуносупресори, инхибитори на интерлевкин, ATC код: 
L04AC18

Механизъм на действие

Ризанкизумаб е хуманизирано имуноглобулин G1 (IgG1) моноклонално антитяло, което 
селективно се свързва с висок афинитет към p19 субединицата на цитокина човешки 
интерлевкин 23 (IL-23), без да се свързва с интерлевкин 12 (IL-12), и инхибира 
взаимодействието му с рецепторния комплекс за IL-23. IL-23 е цитокин, който участва във 
възпалението и имунните отговори. Чрез блокиране на свързването на IL-23 с неговия рецептор 
ризанкизумаб инхибира IL-23-зависимата клетъчна сигнализация и освобождаването на 
проинфламаторни цитокини.

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

В проучване при участници с псориазис експресията на гените, свързани с оста IL-23/IL-17, е 
намалена в кожата след единични дози ризанкизумаб. При псориатични лезии се наблюдават 
също така и намаляване на дебелината на епидермиса, инфилтрация от клетки на възпалението 
и експресия на маркерите за псориатична болест.

В проучване Фаза 2 при участници с болест на Crohn експресията на гените, свързани с оста IL-
23/Th17, е намалена в чревната тъкан след многократно приложение на дози ризанкизумаб. 
Наблюдава се също и намаляване на фекалния калпротектин (FCP), серумния С реактивен 
протеин (CRP) и IL-22 след многократно приложение на дози във фаза 3 на индукционно
лечение при пациенти с болест на Crohn. Намаляването на FCP, CRP и серумния IL-22 се 
поддържа до седмица 52 от проучването за поддържащо лечение.

Клинична ефикасност

Ефикасността и безопасността на ризанкизумаб са оценени при 1 419 пациенти с умерена до 
тежка активна форма на болестта на Crohn в три многоцентрови, рандомизирани, двойнослепи, 
плацебо-контролирани клинични проучвания. Включените участници са на възраст 16 или 
повече години с индекс на активност на болестта на Crohn (Crohn’s Disease Activity Index,
CDAI) от 220 до 450, средна дневна честота на изхожданията (stool frequency, SF) ≥ 4 и/или 
среден скор за коремна болка (abdominal pain score, APS) ≥ 2 и опростен ендоскопски скор за 
болест на Crohn (Simple Endoscopic Score for CD, SES-CD) ≥ 6 или ≥ 4 за изолирано заболяване 
на илеума, с изключение на компонента на стеснение и потвърдено от централен рецензент.

Има две 12-седмични проучвания с интравенозна индукция (ADVANCE и MOTIVATE), които 
включват 12-седмичен удължен период за участници, които не са постигнали клиничен отговор 
по отношение на SF/APS (≥ 30% намаление на SF и/или ≥ 30% намаление на APS, като и двете 
стойности не са по-лоши от изходното ниво). ADVANCE и MOTIVATE са последвани от 52-
седмично рандомизирано проучване за преустановяване на подкожното поддържащо лечение 
(FORTIFY), което включва участници с клиничен отговор по отношение на SF/APS към 
интравенозно индукционно лечение, включващо минимум 64 седмици терапия.

ADVANCE и MOTIVATE

В проучванията ADVANCE и MOTIVATE участниците са рандомизирани да получават 
ризанкизумаб 600 mg (препоръчителна доза), 1 200 mg или плацебо на седмица 0, седмица 4 и 
седмица 8.

В ADVANCE 58 % (491/850) от участниците не са се повлияли или са имали непоносимост към 
лечение с една или повече биологични терапии (предишно неповлияване от биологична 
терапия), а 42 % (359/850) не са се повлияли или са имали непоносимост към конвенционални 
терапии, но не биологични терапии (без предишно неповлияване от биологична терапия). В 
ADVANCE сред участниците без предишно неповлияване от биологична терапия (87 %) 
314/359 не са лекувани досега с биологична терапия, а останалите 13 % са получавали 
биологично лекарство, но никога не са имали неповлияване или непоносимост. Всички 
пациенти в MOTIVATE са имали предишно неповлияване от биологична терапия.

И в двете проучвания по-голяма част от пациентите, лекувани с ризанкизумаб, са постигнали 
двете съставни първични крайни точки на клинична ремисия на седмица 12 и ендоскопски 
отговор на седмица 12 в сравнение с плацебо. Подобреният клиничен отговор на SF/APS и 
клиничната ремисия са значими още на седмица 4 при участниците, лекувани с ризанкизумаб, и 
са продължили да се подобряват до седмица 12 (Таблица 2).
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Таблица 2. Резултати за ефикасност в ADVANCE и MOTIVATE

ADVANCE MOTIVATE

Плацебо 
i.v.

(N=175)
%

Ризанкизумаб
600 mg i.v.

(N=336)
%

Разлика в 
лечениетог

(95 % ДИ)

Плацебо 
i.v.

(N=187)
%

Ризанкизумаб
600 mg i.v.

(N=191)
%

Разлика в 
лечениетог

(95 % ДИ)

Съставни първични крайни точки

Клинична 
ремисия на
седмица 12д

22 % 43 %
22 %

[14 %, 
30 %]a

19 % 35 %
15 %

[6 %, 24 %]б

Ендоскопски 
отговор на
седмица 12е

12 % 40 %
28 %

[21 %, 
35 %]a

11 % 29 %
18 %

[10 %, 
25 %]a

Допълнителни крайни точки

Подобрен 
клиничен 
отговор по 
отношение на 
SF/APS на 
седмица 4ж

31 % 46 %
15 %

[6 %, 23 %]б 32 % 45 %
14 %

[4 %, 23 %]в

Подобрен 
клиничен 
отговор по 
отношение на 
SF/APS на 
седмица 12ж

42 % 63 %
21 %

[12 %, 
30 %]a

39 % 62 %
23 %

[13 %, 
33 %]a

CDAI < 150 
на седмица 4

10 % 18 %
8 % 

[1 %, 14 %]в 11 % 21 %
10 %

[2 %, 17 %]в

CDAI < 150 
на седмица 12

25 % 45 %
21 %

[12 %, 
29 %]a

20 % 42 %
22 %

[13 %, 
31 %]a

Заздравяване 
на 
лигавицата 
на 
седмица 12з

(N=173)
8 %

(N=336)
21 %

14 %
[8 %, 19 %]a

(N=186)
4 %

(N=190)
14 %

9 %
[4 %, 15 %]б

Ендоскопска 
ремисия на
седмица 12и

9 % 24 %
15 %

[9 %, 21 %]a 4 % 19 %
15 %

[9 %, 21 %]a

a Статистическа значимост при контрол за множественост при сравнение на ризанкизумаб 
спрямо плацебо (p < 0,001).
б Статистическа значимост при контрол за множественост при сравнение на ризанкизумаб 
спрямо плацебо (p ≤ 0,01).
вСравнение номинална p ≤ 0,05 ризанкизумаб спрямо плацебо.
г Коригирана разлика в лечението.
д Клинична ремисия въз основа на SF/APS: средни дневни стойности за SF ≤ 2,8 и не по-
лоши стойности от изходното ниво и среден дневен AP скор ≤ 1 и не по-лоши стойности от 
изходното ниво.
е Ендоскопски отговор: повече от 50 % намаление на SES-CD от изходното ниво или 
намаление от най-малко 2 точки за пациенти с изходен скор 4 и изолирано заболяване на 
илеума.
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ж Подобрен клиничен отговор по отношение на SF/APS: ≥ 60 % намаление на средните
дневни стойности на SF и/или ≥ 35 % намаление на средния дневен AP скор, като и двата 
резултата не са по-лоши от изходното ниво, и/или клинична ремисия.
з Заздравяване на лигавицата: SES-CD субскор за язвена повърхност от 0 при пациенти със
субскор ≥ 1 на изходно ниво.
и Ендоскопска ремисия: SES-CD ≤ 4 и намаляване с поне 2 точки спрямо изходното ниво и 
без да има субскор по-голям от 1 във всяка отделна променлива.

На 12-та седмица по-голям процент от участниците, лекувани с ризанкизумаб, постигат
понижение от минимум 100 точки спрямо изходния CDAI в сравнение с плацебо (ADVANCE, 
ризанкизумаб = 60 %, плацебо =37 %, p < 0,001; MOTIVATE, ризанкизумаб = 60 %, плацебо = 
30 %, p < 0,001).

На 12-та седмица по-голям процент от участниците, лекувани с ризанкизумаб, постигат както 
подобрен клиничен отговор по отношение на SF/APS, така и ендоскопски отговор на 
седмица 12 в сравнение с плацебо (ADVANCE, ризанкизумаб = 31 %, плацебо = 8 %, p < 0,001; 
MOTIVATE, ризанкизумаб = 21 %, плацебо = 7 %, р < 0,001).

Резултатите за съвместните първични крайни точки по подгрупи (без да се допуска 
множественост) при участници със и без предходно неповлияване от биологична терапия са 
представени в таблица 3.

Таблица 3. Резултати за ефикасност на седмица 12 в подгрупи от участници с предходно 
неповлияване от биологична терапия и участници без предходно неповлияване от
биологична терапия в ADVANCE

ADVANCE

Плацебо i.v.
Ризанкизумаб 600 mg Терапевтична 

разлика (95 % ДИ)

Клинична ремисия по SF/AP скор

Предходно 
неповлияване от
биологична терапия

23 % (N=97) 41 % (N=195)
18 % [7 %, 29 %]

Без предходно 
неповлияване от
биологична терапия

21 % (N=78) 48 % (N=141)
27 % [15 %, 39 %]

Ендоскопски отговор

Предходно 
неповлияване от
биологична терапия

11 % (N=97) 33 % (N=195)
21 % [12 %, 31 %]

Без предходно 
неповлияване от
биологична терапия

13 % (N=78) 50 % (N=141)
38 % [27 %, 49 %]

В ADVANCE по-голям процент от участниците, лекувани с ризанкизумаб със и без предходно 
неповлияване от биологична терапия, са постигнали CDAI < 150 в сравнение с плацебо (с
предходно неповлияване от биологична терапия, ризанкизумаб = 42 %, плацебо = 26 %; без 
предходно неповлияване от биологична терапия, ризанкизумаб = 49 %, плацебо = 23 %).

Хоспитализации, свързани с болест на Crohn

Честотата на хоспитализации, свързани с болест на Crohn, до седмица 12 е по-ниска при 
пациенти, лекувани с ризанкизумаб, в сравнение с плацебо (ADVANCE, ризанкизумаб = 3 %, 
плацебо = 12 %, p < 0,001; MOTIVATE, ризанкизумаб = 3 %, плацебо = 11 %, p ≤ 0,01).
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FORTIFY

Проучването с поддържащо лечение FORTIFY оценява 462 участници с клиничен отговор по 
отношение на SF/APS към 12-седмично интравенозно (i.v.) индукционно лечение с 
ризанкизумаб в проучванията ADVANCE и MOTIVATE. Участниците са рандомизирани да 
продължат да получават поддържащa схема на ризанкизумаб 360 mg подкожно (s.c.) 
(препоръчителна доза) или ризанкизумаб 180 mg s.c.на всеки 8 седмици или да преустановят
индукцията с ризанкизумаб и да получават плацебо подкожно на всеки 8 седмици за период до 
52 седмици.

Съвместните първични крайни точки са клинична ремисия на седмица 52 и ендоскопски 
отговор на седмица 52. Съвместните първични крайни точки също са измерени при участници
със и без предходно неповлияване от биологична терапия (вж. Таблица 4).

Таблица 4. Резултати за ефикасността във FORTIFY на седмица 52 (64 седмици от 
началото на индукционната доза)

FORTIFY

Ризанкизумаб 
i.v.индукция/ Плацебо 

s.c.е

(N=164) %

Ризанкизумаб 
i.v.индукция/ 
Ризанкизумаб 

360 mg s.c.
(N=141) %

Терапевтична 
разлика (95 % ДИ)

Съвместни първични крайни точки

Клинична ремисия 40 % 52 % 15 % [5 %, 25 %]а,ж

Предходно неповлияване 
от биологична терапия

34 % (N=123) 48 % (N=102) 14 % [1 %,27 %]

Без предходно 
неповлияване от
биологична терапия

56 % (N=41) 62 % (N=39) 5 % [-16 %,27 %]

Ендоскопски отговор 22 % 47 % 28 % [19 %, 37 %]б,ж

Предходно неповлияване 
от биологична терапия

20 % (N=123) 44 % (N=102)
23 % [11 %, 35 %]

Без предходно 
неповлияване от
биологична терапия

27 % (N=41) 54 % (N=39)
27 % [6 %, 48 %]

Допълнителни крайни точки

Подобрен клиничен 
отговор по отношение на 
SF/APS

49 % 59 % 13 % [2 %, 23 %]д,ж

Поддържане на 
клиничната ремисияз

(N = 91)
51 %

(N = 72)
69 %

21 % [6 %, 35 %]г,ж

Ендоскопска ремисия 13 % 39 % 28 % [20 %, 37 %]в,ж

Заздравяване на 
лигавицата

(N = 162)
10 %

(N = 141)
31 %

22 % [14 %, 30 %]в,ж

a Статистическа значимост при контрол за множественост при сравнение на ризанкизумаб 
спрямо плацебо (p ≤ 0,01). 
б Статистическа значимост при контрол за множественост при сравнение на ризанкизумаб 
спрямо плацебо (p < 0,001). 
вСравнение номинална p< 0,001 ризанкизумаб спрямо плацебо без пълен контрол за грешки 
от първи род.
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гСравнение номинална p ≤ 0,01 ризанкизумаб спрямо плацебо без пълен контрол за грешки 
от първи род.
дСравнение номинална p ≤ 0,05 ризанкизумаб спрямо плацебо без пълен контрол за грешки 
от първи род.
е Групата само с индукционно лечение се състои от пациенти, които са постигнали клиничен 
отговор към индукционната терапия с ризанкизумаб и са рандомизирани да получават 
плацебо в проучването с поддържащо лечение (FORTIFY).
ж Коригирана разлика в лечението.
з Поддържане на клиничната ремисия: клинична ремисия на седмица 52 при пациенти в 
клинична ремисия на седмица 0.

Дълбока ремисия (клинична ремисия и ендоскопска ремисия) на седмица 52 се наблюдава с по-
висока честота при участници, лекувани с ризанкизумаб i.v./ризанкизумаб s.c., в сравнение с 
участници, които са получавали ризанкизумаб i.v./плацебо s.c. (съответно 28 % срещу 10 %, 
номинално р < 0,001).

На седмица 52, по-голям процент от участниците, лекувани с ризанкизумаб i.v./ризанкизумаб 
s.c., постигат CDAI < 150 в сравнение с ризанкизумаб i.v./плацебо s.c. (съответно 52 % спрямо
41%, номинално p ≤ 0,01). По-висок дял от участниците, лекувани с ризанкизумаб 
i.v./ризанкизумаб s.c, постигат понижение от минимум 100 точки в изходния CDAI скор в 
сравнение с пациентите, лекувани с ризанкизумаб i.v./плацебо s.c. (съответно 62 % срещу 48 %, 
номинално p ≤ 0,01).

91 участници, които не са показали клиничен отговор по отношение на SF/APS 12 седмици 
след индукцията с ризанкизумаб в проучванията ADVANCE и MOTIVATE, са получили 
подкожна доза от 360 mg ризанкизумаб на седмица 12 и седмица 20. От тези участници 64 % 
(58/91) са постигнали клиничен отговор по отношение на SF/APS на седмица 24; 33 от
участниците, постигнали клиничен отговор по отношение на SF/APS, са включени в FORTIFY 
и са продължили да получават ризанкизумаб 360 mg s.c. на всеки 8 седмици до 52 седмици. 
Сред тези участници 55 % (18/33) са постигнали клинична ремисия и 45 % (15/33) са 
постигнали ендоскопски отговор на седмица 52.

По време на FORTIFY 30 участници са имали загуба на отговор към лечението с ризанкизумаб 
360 mg s.c. и са получили спасителна терапия с ризанкизумаб (1 200 mg i.v. единична доза, 
последвана от 360 mg s.c. на всеки 8 седмици). От тези участници 57 % (17/30) са постигнали 
клиничен отговор по отношение на SF/APS на седмица 52. В допълнение, 20 % (6/30) и 34 % 
(10/29) от участниците са постигнали съответно клинична ремисия и ендоскопски отговор на 
седмица 52.

Резултати, свързани със здравето и качеството на живот

Качеството на живот, свързано със здравето, е оценено чрез Въпросника за възпалителни
заболявания на дебелото черво (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, IBDQ) и Кратък общ 
въпросник от 36 въпроса за изследване на здравния статус (36-Item Short Form Health Survey,
SF-36). Намаляването на умората е оценено чрез Скалата за функционална оценка на терапията 
на хронично заболяване-умора (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue,
FACIT-Fatigue). Работоспособността е оценена чрез Въпросника за влошаване на 
работоспособността и активността при болест на Crohn (Work Productivity and Activity 
Impairment CD (WPAI-CD).

На седмица 12 от ADVANCE и MOTIVATE, участници, лекувани с ризанкизумаб, постигат
клинично значими подобрения спрямо изходното ниво на общия IBDQ скор, всички скорове в 
IBDQ домейна (симптоми от страна на дебелото черво, системна функция, емоционална 
функция и социална функция), обобщения скор за физически и психически компоненти от
SF-36 (SF-36 Physical and Mental Component Summary Score), FACIT-Fatigue и WPAI-CD в 
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сравнение с плацебо. За WPAI-CD значително намаляване на влошаването на 
работоспособността по време на работа, намаляване на общата работоспособност и намаляване
на влошаването на активността са демонстрирани в ADVANCE, а значително намаляване на 
влошаването на активността е демонстрирано в MOTIVATE. Тези подобрения се запазват при 
участници, лекувани с ризанкизумаб i.v./ризанкизумаб s.c., във FORTIFY до седмица 52.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от 
проучванията с ризанкизумаб в една или повече подгрупи от педиатричната популация при 
лечението на болест на Crohn (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Ризанкизумаб показва линейна фармакокинетика с пропорционално на дозата увеличение на 
експозицията в диапазон на дозата от 18 до 360 mg и 0,25 до 1 mg/kg, приложени подкожно, и 
200 до 1 800 mg и 0,01 до 5 mg/kg, приложени интравенозно.

След подкожно прилагане на ризанкизумаб пикови плазмени концентрации са постигнати 
между 3-14 дни след прилагане с изчислена абсолютна бионаличност от 74-89 %. При 
прилагане на 150 mg на седмица 0, седмица 4 и на всеки 12 седмици след това, изчислените
пикови и най-ниски плазмени концентрации в стационарно състояние са съответно 12 и 
2 µg/ml.

При участници с болест на Crohn, лекувани с 600 mg интравенозна (i.v.) индукционна доза на 
седмици 0, 4 и 8, последвана от 360 mg подкожна (s.c.) поддържаща доза на седмица 12 и на 
всеки 8 седмици след това, се изчислява, че медианата на максималните пикови и най-ниски 
концентрации са съответно 156 и 38,8 µg/ml по време на индукционния период (седмици 8-12), 
а медианата на пиковите и най-ниски концентрации в стационарно състояние се изчисляват
съответно на 28,0 и 8,13 µg/ml по време на поддържащия период (седмици 40-48).

Разпределение

Средният (± стандартно отклонение) обем на разпределение (Vss) на ризанкизумаб в 
стационарно състояние е 11,4 (±2,7) l в проучвания във фаза 3 при участници с псориазис, което 
показва, че разпределението на ризанкизумаб е ограничено предимно до съдовите и 
интерстициалните пространства. При типичен 70-килограмов участник с болестта на Crohn,Vss

е 7,68 l.

Биотрансформация

Терапевтичните IgG моноклонални антитела обикновено се разграждат до малки пептиди и 
аминокиселини чрез катаболитни пътища по същия начин като ендогенните IgG. Не се очаква 
ризанкизумаб да се метаболизира от ензимите от групата на цитохром P450.

Елиминиране

Средният (±стандартно отклонение) системен клирънс (CL) на ризанкизумаб е 0,3 (±0,1) l/ден в 
проучвания във фаза 3 при пациенти с псориазис. Средният терминален елиминационен 
полуживот на ризанкизумаб варира от 28 до 29 дни в проучвания във фаза 3 при пациенти с 
псориазис. За типичен 70-килограмов пациент с болестта на Crohn CL е 0,30 l/ден и 
терминалният полуживот на елиминиране е 21 дни.

Като IgG1 моноклонално антитяло, не се очаква ризанкизумаб да се филтрира чрез гломерулна 
филтрация в бъбреците или да се екскретира като интактна молекула в урината.
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Линейност/нелинейност

Ризанкизумаб показва линейна фармакокинетика с приблизително пропорционални на дозата 
увеличения на системната експозиция (Cmax и AUC) в оценените дозови диапазони от 18 до 
360 mg или 0,25 до 1 mg/kg подкожно приложение и 200 до 1 800 mg и 0,01 до 5 mg/kg 
интравенозно приложение при здрави участници или участници с псориазис или болест на 
Crohn.

Взаимодействия

Проучване на взаимодействията е проведено при участници с плакатен псориазис, за да се 
оцени ефектът от многократното приложение на ризанкизумаб върху фармакокинетиката на 
чувствителни към цитохром Р450 (CYP) субстрати. Експозицията на кофеин (субстрат на 
CYP1A2), варфарин (субстрат на CYP2C9), омепразол (субстрат на CYP2C19), метопролол 
(субстрат на CYP2D6) и мидазолам (субстрат на CYP3A) след лечение с ризанкизумаб е 
сравнима с експозицията преди лечението с ризанкизумаб, което показва липса на клинично 
значими взаимодействия чрез тези ензими.

Популационните фармакокинетични анализи показват, че експозицията на ризанкизумаб не се 
повлиява от съпътстващо прилагани лекарствени продукти, използвани от някои пациенти с 
плакатен псориазис по време на клиничните проучвания. Подобна липса на влияние от страна 
на съпътстващо прилагани лекарства се наблюдава при популационните фармакокинетични 
анализи при болестта на Crohn.

Специални популации

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на ризанкизумаб при педиатрични пациенти под 16-годишна възраст не е 
установена. От 1 574 участници с болестта на Crohn, изложени на ризанкизумаб, 12 са били на 
възраст от 16 до 17 години. Експозицията на ризанкизумаб при 16 до 17-годишни участници с 
болестта на Crohn е подобна на тази при възрастни. Въз основа на популационните 
фармакокинетични анализи не е установено, че възрастта има значимо влияние върху 
експозицията на ризанкизумаб.

Старческа възраст

От 2 234 участници с плакатен псориазис, с експозиция на ризанкизумаб, 243 са на 65 години 
или по-възрастни, а 24 участници са на 75 години или по-възрастни. От 1 574 участници с 
болестта на Crohn, експозиция на ризанкизумаб, 72 са на 65 години или по-възрастни, а 5 
участници са на 75 години или по-възрастни. Като цяло не са наблюдавани общи разлики в 
експозицията на ризанкизумаб между по-възрастни и по-млади участници, получавали 
ризанкизумаб.

Пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане

Не са провеждани специфични проучвания за определяне на ефекта на чернодробно или 
бъбречно увреждане върху фармакокинетиката на ризанкизумаб. Въз основа на популационни 
фармакокинетични анализи е установено, че нивата на серумния креатинин, креатининовият 
клирънс или маркерите за чернодробната функция (ALT/AST/билирубин) нямат значимо 
влияние върху клирънса на ризанкизумаб при участници с псориазис или болест на Crohn.

Като IgG1 моноклонално антитяло, ризанкизумаб се елиминира главно чрез вътреклетъчен 
катаболизъм и не се очаква да претърпи метаболизъм чрез чернодробни ензими от групата на 
цитохром P450 или елиминиране чрез бъбреците.
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Телесно тегло

Клирънсът и обемът на разпределение на ризанкизумаб се увеличават с увеличаване на 
телесното тегло, което може да доведе до намалена ефикасност при лица с високо телесно тегло 
(>130 kg). Това наблюдение обаче се основава на ограничен брой участници с плакатен 
псориазис. Понастоящем не се препоръчва коригиране на дозата въз основа на телесното тегло.

Пол или раса

Клирънсът на ризанкизумаб не се повлиява значително от пола или расата при възрастни 
участници с плакатен псориазис или болест на Crohn. При клинични фармакокинетични 
проучвания при здрави доброволци не са наблюдавани клинично значими разлики в 
експозицията на ризанкизумаб при участници от китайски или японски произход в сравнение с 
тези от европеидната раса.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на проучвания за токсичност 
при многократно прилагане, включително фармакологични проучвания за безопасност и 
проучване с повишена пре- и постнатална токсичност за развитието при дългоопашати макаци
с дози до 50 mg/kg/седмица, които водят до експозиция 10 пъти по-голяма от клиничните 
експозиции по време на индукция при доза 600 mg i.v. на всеки 4 седмици и 39 пъти по-високи 
от клиничните експозиции в поддържащия период, когато се прилагат 360 mg s.c. на всеки 
8 седмици.

Не са провеждани проучвания за мутагенност и канцерогенност с ризанкизумаб. В 26-седмично 
проучване за токсичност при многократно прилагане при дългоопашати макаци в дози до 
50 mg/kg/седмица (7 пъти по-високи от клиничните експозиции по време на индукция при доза 
от 600 mg i.v. на всеки 4 седмици и 28 пъти по-високи от клиничните експозиции в 
поддържащия период, когато се прилагат 360 mg s.c. на всеки 8 седмици), не са наблюдавани 
пренеопластични или неопластични лезии и не са отбелязани нежелани имунотоксични или 
сърдечносъдови ефекти.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев ацетат трихидрат
Оцетна киселина
Трехалоза дихидрат
Полисорбат 20
Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на
посочените в точка 6.6.

6.3 Срок на годност

24 месеца

Разреден разтвор за интравенозна инфузия

Доказана е химическа и физическа стабилност по време на употреба за 20 часа при 2 °C до 8 °C 
или до 8 часа при стайна температура (общо времето след приготвяне, включително периода на 
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съхранение и инфузия), когато разреденият разтвор е защитен от пряка и непряка слънчева 
светлина.

От микробиологична гледна точка приготвената инфузия трябва да се използва веднага. Ако не 
се използва незабавно, периода на използване и условията за съхранение преди употреба са 
отговорност на потребителя и не трябва да са повече от 20 часа при температура от 2 °C до -
8 °C.

Да не се замразява.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C). Да не се замразява.
Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.
За условията на съхранение на вече разредения лекарствен продукт вижте точка 6.3

6.5 Вид и съдържание на опаковката 

10,0 ml концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон, затворен с гумена запушалка с 
покритие.

Skyrizi се предлага в опаковки, съдържащи 1 флакон.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Разтворът във флакона и разредените разтвори не трябва да се разклащат. Преди употреба 
разтворите трябва да се огледат внимателно за видими частици или промяна в цвета. Разтворът 
трябва да е безцветен до бледожълт и бистър до слабо опалесцентен. Течността може да 
съдържа малки бели или прозрачни частици. Лекарственият продукт и разредените му разтвори
не трябва да се използват, ако те са с променен цвят или са мътни, или ако има наличие на 
чужди частици.

Инструкции за разреждане

Този лекарствен продукт трябва да бъде приготвен от медицински специалист, като се използва 
асептична техника. Трябва да се разреди преди употреба.

Инфузионният разтвор се приготвя чрез разреждане на концентрата в сак за интравенозна 
инфузия или стъклена бутилка, съдържаща 5 % декстроза във вода (D5W) (600 mg/10 ml в 
100 ml, 250 ml или 500 ml) до крайна концентрация приблизително 1,2 mg/ml до 6 mg/ml.

Преди началото на интравенозната инфузия съдържанието на сака за интравенозна инфузия или 
стъклената бутилка трябва да е със стайна температура.

Вливайте разредения разтвор за период от минимум един час. След разреждане инфузията 
трябва да се приложи напълно в рамките на 8 часа след разреждането в инфузионния сак.

Всеки флакон е предназначен само за еднократна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания.
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7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/19/1361/004

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 
УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 26 април 2019 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската 
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

http://www.ema.europa.eu/
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на 
нежелани реакции вижте точка 4.8.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 360 mg инжекционен разтвор в патрон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки патрон съдържа 360 mg ризанкизумаб (risankizumab) в 2,4 ml разтвор.

Ризанкизумаб е хуманизирано имуноглобулин G1 (IgG1) моноклонално антитяло, произведено 
в клетки от яйчници на китайски хамстери чрез прилагане на технология на рекомбинантна 
ДНК.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Разтворът е безцветен до жълт и бистър до слабо опалесцентен.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Skyrizi е показан за лечение на умеренa до тежкa активна форма на болест на Crohn при 
възрастни пациенти, които имат недостатъчен отговор, загуба на отговор или непоносимост 
към конвенционална или биологична терапии.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт е показан за употреба под ръководството и наблюдението на лекар с 
опит в диагностиката и лечението на заболявания, за които Skyrizi е показан.

Дозировка

Препоръчителната доза е 600 mg, приложени чрез интравенозна инфузия на седмица 0, 
седмица 4 и седмица 8, последвани от 360 mg, приложени чрез подкожна инжекция на 
седмица 12 и на всеки 8 седмици след това. Необходимо е да се обмисли преустановяване на 
лечението при пациенти, които нямат данни за терапевтична полза след лечение в продължение 
на 24 седмици.

За дозировката на началната схема на интравенозно приложение вижте точка 4.2 от кратката 
характеристика на продукта на Skyrizi 600 mg концентрат за инфузионен разтвор.
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Пропусната доза

Ако се пропусне доза, тя трябва да бъде приложена възможно най-скоро. След това 
прилагането трябва да продължи по график в редовното време.

Специални популации

Старческа възраст (на възраст 65 или повече години)

Не се изисква коригиране на дозата (вж. точка 5.2).
Има ограничена информация за лица на възраст ≥ 65 години.

Бъбречно или чернодробно увреждане

Не са провеждани специфични проучвания за оценка на ефекта на чернодробно или бъбречно 
увреждане върху фармакокинетиката на Skyrizi. По принцип не се очаква такива състояния да 
имат някакво значително въздействие върху фармакокинетиката на моноклоналните антитела и 
се приема, че не са необходими корекции на дозата (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Skyrizi за лечение на болестта на Crohn при пациенти под 18-
годишна възраст все още не са установени.

Пациенти с наднормено тегло

Не се изисква коригиране на дозата (вж. точка 5.2).

Начин на приложение 

Skyrizi се прилага чрез подкожно инжектиране. 

Инжекцията трябва да се прилага в бедрото или корема. Пациентите не трябва да инжектират в 
зони, в които кожата е чувствителна, с кръвонасядане, еритемна, уплътнена или увредена.

Пациентите могат сами да си инжектират Skyrizi след обучение в техниката на подкожно 
инжектиране с прикрепящия се към тялото инжектор. Преди приложение пациентите трябва да 
бъдат инструктирани да прочетат „Указания за употреба“, предоставени в листовката.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, 
изброени в точка 6.1.

Клинично значима активна инфекция (напр. активна туберкулоза, вж. точка 4.4).

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният 
номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Инфекции

Ризанкизумаб може да повиши риска от инфекция.



43

При пациенти с хронична инфекция, анамнеза за повтаряща се инфекция или известни рискови 
фактори за инфекция ризанкизумаб трябва да се прилага с повишено внимание. Лечението с 
ризанкизумаб не трябва да се започва при пациенти с каквaто и да е клинично значимa активнa 
инфекция, докато инфекцията не бъде овладяна или лекувана по подходящ начин.

Пациентите, лекувани с ризанкизумаб, трябва да бъдат инструктирани да потърсят медицинска 
помощ, ако възникнат признаци или симптоми на клинично значима хронична или остра 
инфекция. Ако пациентът развие такава инфекция или не отговаря на стандартно лечение за 
инфекция, той трябва внимателно да се наблюдава и ризанкизумаб не трябва да се прилага, 
докато инфекцията не бъде овладяна.

Туберкулоза

Пациентите трябва да се изследват за инфекция с туберкулоза (TБ) преди започване на лечение 
с ризанкизумаб. Пациентите, на които се прилага ризанкизумаб, трябва да се наблюдават за 
признаци и симптоми на активна TБ. Преди започване на лечение с ризанкизумаб при пациенти 
с минала анамнеза за латентна или активна ТБ, за които не може да бъде потвърдено 
провеждането на адекватен курс на лечение, трябва да се обмисли противотуберкулозна 
терапия.

Имунизации

Преди започване на терапия с ризанкизумаб трябва да се помисли за приключване на всички 
подходящи имунизации съгласно настоящия имунизационен календар. Ако на пациента е 
направена жива ваксина (вирусна или бактериална), препоръчително е да изчака поне 
4 седмици, преди да се започне лечение с ризанкизумаб. Пациентите, лекувани с ризанкизумаб, 
не трябва да бъдат ваксинирани с живи ваксини по време на лечението и поне 21 седмици след 
края му (вж. точка 5.2). 

Свръхчувствителност

При възникване на сериозна реакция на свръхчувствителност приложението на ризанкизумаб 
трябва незабавно да се преустанови и да се започне съответното лечение.

Помощни вещества с известно действие

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на патрон, т.е. може да се 
каже, че практически не съдържа натрий.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не се очаква ризанкизумаб да се метаболизира от чернодробните ензими или да се елиминира 
чрез бъбреците. Не се очакват взаимодействия между ризанкизумаб и инхибитори, индуктори 
или субстрати на ензими, метаболизиращи лекарствения продукт и не се налага корекция на 
дозата (вж. точка 5.2).

Съпътстваща имуносупресивна терапия

Безопасността и ефикасността на ризанкизумаб в комбинация с имуносупресори, включително 
биологични лекарствени продукти, не са оценявани.
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4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективен метод за контрацепция по време на 
лечението и в продължение на най-малко 21 седмици след лечението.

Бременност

Липсват или има ограничени данни (за изхода на по-малко от 300 случая на бременност) за
употребата на ризанкизумаб при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки 
или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност. Като предпазна мярка, за 
предпочитане е да се избягва употребата на ризанкизумаб по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали ризанкизумаб се екскретира в кърмата при хора. Известно е, че човешките 
IgG се екскретират в кърмата през първите няколко дни след раждането, като скоро след това 
намаляват до ниски концентрации; следователно в този кратък период не може да се изключи 
риск за кърмачето. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови/да не се приложи 
терапията с ризанкизумаб, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от 
терапията с ризанкизумаб за жената.

Фертилитет

Ефектът на ризанкизумаб върху фертилитета при хора не е изследван. Проучванията при 
животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ризанкизумаб не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с 
машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции са инфекции на горните дихателни пътища (от 
13,0 % при псориазис до 15,6 % при болестта на Crohn).

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции, свързани с ризанкизумаб от клиничните проучвания (Таблица 1) са 
изброени по системо-органен клас по MedDRA и съгласно следната конвенция: много чести 
(≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)
и много редки (< 1/10 000).
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Таблица 1: Списък на нежеланите реакции

Системо-органен 
клас

Честота Нежелани реакции

Инфекции и 
инфестации

Много чести Инфекции на горните 
дихателни пътищаа

Чести Дерматофитни 
инфекцииб

Нечести Фоликулит
Нарушения на 
нервната система

Чести Главоболиев

Нарушения на кожата 
и подкожната тъкан

Чести Сърбеж
Обрив

Нечести Уртикария

Общи нарушения и 
ефекти на мястото на 
приложение

Чести Умораг

Реакции на мястото на 
инжектиранед

a Включва: инфекция на дихателните пътища (вирусна, бактериална или 
неуточнена), синузит (включително остър), ринит, назофарингит, фарингит 
(включително вирусен), тонзилит, ларингит, трахеит

б Включва: дерматофитна инфекция на стъпалата, ингвинална епидермофития, 
дерматофитна инфекция на гладката кожа, разноцветен лишeй (tinea 
versicolor), дерматофитна инфекция на ръцете, онихомикоза, гъбична
инфекция на кожата

в Включва: главоболие, тензионно главоболие, синусово главоболие
г Включва: умора, астения
д Включва: кръвонасядане на мястото на инжектиране, еритема, хематом, 

кръвоизлив, дразнене, болка, сърбеж, реакция, подуване, индурация, 

свръхчувствителност, възел, обрив, уртикария, везикули, затопляне

Описание на избрани нежелани реакции

Инфекции

Псориазис

В хода на цялата програма за псориазис, включително дългосрочната експозиция на 
ризанкизумаб, честотата на инфекциите е 75,5 събития на 100 пациентогодини. Повечето от 
случаите не са сериозни и са леки до умерени по тежест, като не са довели до прекратяване на 
лечението с ризанкизумаб. Честотата на сериозните инфекции е 1,7 събития на 
100 пациентогодини (вж. точка 4.4).

Болест на Crohn
Като цяло, профилът на безопасност, наблюдаван при пациенти с болест на Crohn, лекувани с 
ризанкизумаб, съответства на профила на безопасност, наблюдаван при пациенти с плакатен 
псориазис.

Честотата на инфекциите в сборните данни от 12-седмичните проучвания с индукционно 
лечение е 83,3 събития на 100 пациентогодини при участници, лекувани с ризанкизумаб 600 mg 
интравенозно в сравнение със 117,7 събития на 100 пациентогодини при плацебо. Честотата на 
сериозни инфекции е 3,4 събития на 100 пациентогодини при участници, лекувани с 
ризанкизумаб 600 mg интравенозно, в сравнение с 16,7 събития на 100 пациентогодини при 
плацебо (вж. Точка 4.4).

Честотата на инфекциите в 52-седмичното проучване с поддържащо лечение е 57,7 събития на 
100 пациентогодини при участници, лекувани с ризанкизумаб 360 mg подкожно след индукция 
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с ризанкизумаб, в сравнение със 76,0 събития на 100 пациентогодини при участници, които са 
получавали плацебо след индукция с ризанкизумаб. Честотата на сериозните инфекции е 
6,0 събития на 100 пациентогодини при участници, лекувани с ризанкизумаб 360 mg подкожно 
след индукция с ризанкизумаб, в сравнение с 5,0 събития на 100 пациентогодини при 
участници, които са получавали плацебо след индукция с ризанкизумаб (вж. точка 4.4).

Имуногенност

Подобно на всички терапевтични протеини, съществува потенциал за имуногенност на 
ризанкизумаб. Установяването на образуване на антитела силно зависи от чувствителността и 
специфичността на метода за изследване.

При участниците с болест на Crohn, лекувани с ризанкизумаб в препоръчителните дози за 
интравенозна индукция и подкожни поддържащи дози за срок до 64 седмици в клинични 
проучвания при болест на Crohn, появили се в хода на лечението антилекарствени антитела и 
неутрализиращи антитела са открити при съответно 3,4 % (2/58) и 0 % (0/58) от оценените 
участници.

Антителата срещу ризанкизумаб, включително неутрализиращите антитела, не са свързани с 
промени в клиничния отговор или безопасността.

Старческа възраст

Има ограничена информация за безопасност при лица на възраст ≥ 65 години.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка
подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение 
V.

4.9 Предозиране

В случай на предозиране се препоръчва пациентът да бъде наблюдаван за всякакви признаци 
или симптоми на нежелани реакции и незабавно започване на подходящо симптоматично 
лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Имуносупресори, инхибитори на интерлевкин, ATC код: 
L04AC18

Механизъм на действие

Ризанкизумаб е хуманизирано имуноглобулин G1 (IgG1) моноклонално антитяло, което 
селективно се свързва с висок афинитет към p19 субединицата на цитокина човешки 
интерлевкин 23 (IL-23), без да се свързва с интерлевкин 12 (IL-12), и инхибира 
взаимодействието му с рецепторния комплекс за IL-23. IL-23 е цитокин, който участва във 
възпалението и имунните отговори. Чрез блокиране на свързването на IL-23 с неговия рецептор 
ризанкизумаб инхибира IL-23-зависимата клетъчна сигнализация и освобождаването на 
проинфламаторни цитокини.

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

В проучване при участници с псориазис експресията на гените, свързани с оста IL-23/IL-17, е 
намалена в кожата след единични дози ризанкизумаб. При псориатични лезии се наблюдават 
също така и намаляване на дебелината на епидермиса, инфилтрация от клетки на възпалението 
и експресия на маркерите за псориатична болест.

В проучване Фаза 2 проучване при участници с болест на Crohn, експресията на гените, 
свързани с оста IL-23/Th17, е намалена в чревната тъкан след многократно приложение на дози 
ризанкизумаб. Наблюдава се също и намаляване на фекалния калпротектин (FCP), серумния С 
реактивен протеин (CRP) и IL-22 след многократно приложение на дози във фаза 3 на 
индукционно лечение при пациенти с болест на Crohn. Намаляването на FCP, CRP и серумния 
IL-22 се поддържа до седмица 52 от проучването за поддържащо лечение.

Клинична ефикасност

Ефикасността и безопасността на ризанкизумаб са оценени при 1 419 пациенти с умерена до 
тежка активна форма на болест на Crohn в три многоцентрови, рандомизирани, двойно-слепи, 
плацебо контролирани клинични проучвания. Включените участници са на възраст 16 или 
повече години с индекс на активност на болестта на Crohn (Crohn’s Disease Activity Index, 
CDAI) от 220 до 450, средна дневна честота на изхожданията (stool frequency, SF) ≥ 4 и/или 
среден скор за коремна болка (abdominal pain score, APS) ≥ 2 и опростен ендоскопски скор за 
болест на Crohn (Simple Endoscopic Score for CD, SES-CD) ≥ 6 или ≥ 4 за изолирано заболяване 
на илеума, с изключение на компонента на стеснение и потвърдено от централен рецензент.

Има две 12-седмични проучвания с интравенозна индукция (ADVANCE и MOTIVATE), които 
включват 12-седмичен удължен период за участници, които не са постигнали клиничен отговор 
по отношение на SF/APS (≥ 30 % намаление на SF и/или ≥ 30 % намаление на APS, като и двете 
стойности не са по-лоши от изходното ниво). ADVANCE и MOTIVATE са последвани от 52-
седмично рандомизирано проучване за преустановяване на подкожното поддържащо лечение 
(FORTIFY), което включва участници с клиничен отговор по отношение на SF/APS към 
интравенозно индукционно лечение, включващо минимум 64 седмици терапия.

ADVANCE и MOTIVATE

В проучванията ADVANCE и MOTIVATE участниците са рандомизирани да получават 
ризанкизумаб 600 mg (препоръчителна доза), 1 200 mg или плацебо на седмица 0, седмица 4 и 
седмица 8.

В ADVANCE 58 % (491/850) от участниците не са се повлияли или са имали непоносимост към 
лечение с една или повече биологични терапии (предишно неповлияване от биологична 
терапия), а 42 % (359/850) не са се повлияли или са имали непоносимост към конвенционални 
терапии, но не биологични терапии (без предишно неповлияване от биологична терапия). В 
ADVANCE, сред участниците без предишно неповлияване от биологична терапия, (87 %) 
314/359 не са лекувани досега с биологична терапия, а останалите 13 % са получавали 
биологично лекарство, но никога не са имали неповлияване или непоносимост. Всички 
пациенти в MOTIVATE са имали предишно неповлияване от биологична терапия.

И в двете проучвания по-голяма част от пациентите, лекувани с ризанкизумаб, са постигнали 
двете съставни първични крайни точки на клинична ремисия на седмица 12 и ендоскопски 
отговор на седмица 12 в сравнение с плацебо. Подобреният клиничен отговор на SF/APS и 
клиничната ремисия са значими още на седмица 4 при участниците, лекувани с ризанкизумаб, и 
са продължили да се подобряват до седмица 12 (Таблица 2).
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Таблица 2. Резултати за ефикасност в ADVANCE и MOTIVATE

ADVANCE MOTIVATE

Плацебо i.v.
(N=175)

%

Ризанкизумаб
600 mg i.v.

(N=336)
%

Разлика в 
лечениетог

(95 % ДИ)

Плацебо 
i.v.

(N=187)
%

Ризанкизумаб 
600 mg i.v.

(N=191)
%

Разлика в 
лечениетог

(95 % ДИ)

Съставни първични крайни точки

Клинична 
ремисия на
седмица 12д

22 % 43 %
22 %

[14 %, 
30 %]a

19 % 35 %
15 %

[6 %, 24 %]б

Ендоскопски 
отговор на 
седмица 12е

12 % 40 %
28 %

[21 %, 
35 %]a

11 % 29 %
18 %

[10 %, 
25 %]a

Допълнителни крайни точки

Подобрен 
клиничен 
отговор по 
отношение 
на SF/APS 
на 
седмица 4ж

31 % 46 %
15 %
[6 %, 

23 %]б
32 % 45 %

14 %
[4 %, 23 %]в

Подобрен 
клиничен 
отговор по 
отношение 
на SF/APS 
на 
седмица 12ж

42 % 63 %
21 %

[12 %, 
30 %]a

39 % 62 %
23 %

[13 %, 
33 %]a

CDAI < 150 
на седмица 4

10 % 18 %
8 % 

[1 %, 
14 %]в

11 % 21 %
10 %
[2 %, 

17 %]в

CDAI < 150 
на 
седмица 12

25 % 45 %
21 %

[12 %, 
29 %]a

20 % 42 %
22 %

[13 %, 
31 %]a

Заздравяван
е на 
лигавицата 
на 
седмица 12з

(N=173)
8 %

(N=336)
21 %

14 %
[8 %, 

19 %]a

(N=186)
4 %

(N=190)
14 %

9 %
[4 %, 

15 %]б

Ендоскопска 
ремисия на
седмица 12и

9 % 24 %
15 %
[9 %, 

21 %]a
4 % 19 %

15 %
[9 %, 

21 %]a

a Статистическа значимост при контрол за множественост при сравнение на ризанкизумаб 
спрямо плацебо (p < 0,001).
б Статистическа значимост при контрол за множественост при сравнение на ризанкизумаб 
спрямо плацебо (p ≤ 0,01).
вСравнение номинална p ≤ 0,05 ризанкизумаб спрямо плацебо.
г Коригирана разлика в лечението.
д Клинична ремисия въз основа на SF/APS: средни дневни стойности за SF ≤ 2,8 и не по-лоши
стойности от изходното ниво и среден дневен AP скор ≤ 1 и не по-лоши стойности от 
изходното ниво.
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е Ендоскопски отговор: повече от 50 % намаление на SES-CD от изходното ниво или 
намаление от най-малко 2 точки за пациенти с изходен скор 4 и изолирано заболяване на 
илеума.
ж Подобрен клиничен отговор по отношение на SF/APS: ≥ 60 % намаление на средните
дневни стойности на SF и/или ≥ 35 % намаление на средния дневен AP скор, като и двата 
резултата не са по-лоши от изходното ниво, и/или клинична ремисия.
з Заздравяване на лигавицата: SES-CD субскор за язвена повърхност от 0 при пациенти със 
субскор ≥ 1 на изходно ниво.
и Ендоскопска ремисия: SES-CD ≤ 4 и намаляване с поне 2 точки спрямо изходното ниво и 
без да има субскор по-голям от 1 във всяка отделна променлива.

На 12-та седмица по-голям процент от участниците, лекувани с ризанкизумаб, постигат
понижение от минимум 100 точки спрямо изходния CDAI в сравнение с плацебо (ADVANCE, 
ризанкизумаб = 60 %, плацебо =37 %, p < 0,001; MOTIVATE, ризанкизумаб = 60 %, плацебо = 
30 %, p < 0,001).

На 12-та седмица по-голям процент от участниците, лекувани с ризанкизумаб, постигат както 
подобрен клиничен отговор по отношение на SF/APS, така и ендоскопски отговор на 
седмица 12 в сравнение с плацебо (ADVANCE, ризанкизумаб = 31 %, плацебо = 8 %, p < 0,001; 
MOTIVATE, ризанкизумаб = 21 %, плацебо = 7 %, р < 0,001).

Резултатите за съвместните първични крайни точки по подгрупи (без да се допуска 
множественост) при участници със и без предходно неповлияване от биологична терапия са 
представени в таблица 3.

Таблица 3. Резултати за ефикасност на седмица 12 в подгрупи от участници с предходно 
неповлияване от биологична терапия и участници без предходно неповлияване от
биологична терапия в ADVANCE

ADVANCE

Плацебо i.v.
Ризанкизумаб 600 mg Терапевтична 

разлика (95 % ДИ)

Клинична ремисия по SF/AP скор

Предходно 
неповлияване от
биологична терапия

23 % (N=97) 41 % (N=195)
18 % [7 %, 29 %]

Без предходно 
неповлияване от
биологична терапия

21 % (N=78) 48 % (N=141)
27 % [15 %, 39 %]

Ендоскопски отговор

Предходно 
неповлияване от
биологична терапия

11 % (N=97) 33 % (N=195)
21 % [12 %, 31 %]

Без предходно 
неповлияване от
биологична терапия

13 % (N=78) 50 % (N=141)
38 % [27 %, 49 %]

В ADVANCE по-голям процент от участниците, лекувани с ризанкизумаб със и без предходно 
неповлияване от биологична терапия, са постигнали CDAI < 150 в сравнение с плацебо (с
предходно неповлияване от биологична терапия, ризанкизумаб = 42 %, плацебо = 26 %; без 
предходно неповлияване от биологична терапия, ризанкизумаб = 49 %, плацебо = 23 %).
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Хоспитализации, свързани с болест на Crohn

Честотата на хоспитализации, свързани с болест на Crohn до седмица 12, е по-ниска при 
участници, лекувани с ризанкизумаб, в сравнение с плацебо (ADVANCE, ризанкизумаб = 3 %, 
плацебо = 12 %, p < 0,001; MOTIVATE, ризанкизумаб = 3 %, плацебо = 11 %, p ≤ 0,01).

FORTIFY

Проучването с поддържащо лечение FORTIFY оценява 462 участници с клиничен отговор по 
отношение на SF/APS към 12-седмично интравенозно (i.v.) индукционно лечение с 
ризанкизумаб в проучванията ADVANCE и MOTIVATE. Участниците са рандомизирани да 
продължат да получават поддържаща схема на ризанкизумаб 360 mg подкожно (s.c.) 
(препоръчителна доза) или ризанкизумаб 180 mg s.c.на всеки 8 седмици или да преустановят
индукцията с ризанкизумаб и да получават плацебо подкожно на всеки 8 седмици за период до 
52 седмици.

Съвместните първични крайни точки са клинична ремисия на седмица 52 и ендоскопски 
отговор на седмица 52. Съвместните първични крайни точки също са измерени при участници
със и без предходно неповлияване от биологична терапия (вж. Таблица 4).

Таблица 4. Резултати за ефикасността във FORTIFY на седмица 52 (64 седмици от 
началото на индукционната доза)

FORTIFY

Ризанкизумаб 
i.v.индукция/ Плацебо 

s.c.е

(N=164) %

Ризанкизумаб 
i.v.индукция/ 
Ризанкизумаб 

360 mg s.c.
(N=141) %

Терапевтична 
разлика (95 % ДИ)

Съвместни първични крайни точки

Клинична ремисия 40 % 52 % 15 % [5 %, 25 %]а,ж

Предходно неповлияване 
от биологична терапия

34 % (N=123) 48 % (N=102) 14 % [1 %,27 %]

Без предходно 
неповлияване от
биологична терапия

56 % (N=41) 62 % (N=39) 5 % [-16 %,27 %]

Ендоскопски отговор 22 % 47 % 28 % [19 %, 37 %]б,ж

Предходно неповлияване 
от биологична терапия

20 % (N=123) 44 % (N=102)
23 % [11 %, 35 %]

Без предходно 
неповлияване от
биологична терапия

27 % (N=41) 54 % (N=39)
27 % [6 %, 48 %]

Допълнителни крайни точки

Подобрен клиничен 
отговор по отношение на 
SF/APS

49 % 59 % 13 % [2 %, 23 %]д,ж

Поддържане на 
клиничната ремисияз

(N = 91)
51 %

(N = 72)
69 %

21 % [6 %, 35 %]г,ж

Ендоскопска ремисия 13 % 39 % 28 % [20 %, 37 %]в,ж

Заздравяване на 
лигавицата

(N = 162)
10 %

(N = 141)
31 %

22 % [14 %, 30 %]в,ж
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a Статистическа значимост при контрол за множественост при сравнение на ризанкизумаб 
спрямо плацебо (p ≤ 0,01). 
б Статистическа значимост при контрол за множественост при сравнение на ризанкизумаб 
спрямо плацебо (p < 0,001). 
вСравнение номинална p < 0,001 ризанкизумаб спрямо плацебо без пълен контрол за грешки 
от първи род.
гСравнение номинална p ≤ 0,01 ризанкизумаб спрямо плацебо без пълен контрол за грешки 
от първи род.
дСравнение номинална p ≤ 0,05 ризанкизумаб спрямо плацебо без пълен контрол за грешки 
от първи род.
е Групата само с индукционно лечение се състои от пациенти, които са постигнали клиничен 
отговор към индукционната терапия с ризанкизумаб и са рандомизирани да получават 
плацебо в проучването с поддържащо лечение (FORTIFY).
ж Коригирана разлика в лечението.
з Поддържане на клиничната ремисия: клинична ремисия на седмица 52 при пациенти в 
клинична ремисия на седмица 0.

Дълбока ремисия (клинична ремисия и ендоскопска ремисия) на седмица 52 се наблюдава с по-
висока честота при участници, лекувани с ризанкизумаб i.v./ризанкизумаб s.c., в сравнение с 
участници, които са получавали ризанкизумаб i.v./плацебо s.c. (съответно 28 % срещу 10 %, 
номинално р < 0,001 ).

На седмица 52 по-голям процент от участниците, лекувани с ризанкизумаб i.v./ризанкизумаб 
s.c., постигат CDAI < 150 в сравнение с ризанкизумаб i.v./плацебо s.c. (съответно 52 % спрямо
41 %, номинално p ≤ 0,01). По-висок дял от участниците, лекувани с ризанкизумаб 
i.v./ризанкизумаб s.c., постигат понижение от минимум 100 точки в изходния CDAI скор в 
сравнение с пациентите, лекувани с ризанкизумаб i.v./плацебо s.c. (съответно 62 % срещу 48 %, 
номинално p ≤ 0,01).

91 участници, които не са показали клиничен отговор по отношение на SF/APS 12 седмици 
след индукцията с ризанкизумаб в проучванията ADVANCE и MOTIVATE, са получили 
подкожна доза 360 mg ризанкизумаб на седмица 12 и седмица 20. От тези участници 64 % 
(58/91) са постигнали клиничен отговор по отношение на SF/APS на седмица 24; 33 от 
участниците, постигнали клиничен отговор по отношение на SF/APS, са включени в FORTIFY 
и са продължили да получават ризанкизумаб 360 mg s.c.на всеки 8 седмици до 52 седмици. 
Сред тези участници 55 % (18/33) са постигнали клинична ремисия и 45 % (15/33) са 
постигнали ендоскопски отговор на седмица 52.

По време на FORTIFY 30 участници са имали загуба на отговор към лечението с ризанкизумаб 
360 mg s.c.и са получили спасителна терапия с ризанкизумаб (1 200 mg i.v.единична доза, 
последвана от 360 mg s.c.на всеки 8 седмици). От тези участници 57% (17/30) са постигнали 
клиничен отговор по отношение на SF/APS на седмица 52. В допълнение, 20 % (6/30) и 34 % 
(10/29) от участниците са постигнали съответно клинична ремисия и ендоскопски отговор на 
седмица 52.

Резултати, свързани със здравето и качеството на живот

Качеството на живот, свързано със здравето, е оценено чрез Въпросника за възпалителни 
заболявания на дебелото черво (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, IBDQ) и Кратък общ 
въпросник от 36 въпроса за изследване на здравния статус (36-Item Short Form Health Survey, 
SF-36). Намаляването на умората е оценено чрез Скалата за функционална оценка на терапията 
на хронично заболяване-умора (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue, FACIT 
Fatigue). Работоспособността е оценена чрез Въпросника за влошаване на работоспособността и 
активността при болест на Crohn (Work Productivity and Activity Impairment CD (WPAI-CD).
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На седмица 12 от ADVANCE и MOTIVATE, участници, лекувани с ризанкизумаб, постигат 
клинично значими подобрения спрямо изходното ниво на общия IBDQ скор, всички скорове в 
IBDQ домейна (симптоми от страна на дебелото черво, системна функция, емоционална 
функция и социална функция), обобщения скор за физически и психически компоненти от SF 
36 (SF 36 Physical and Mental Component Summary Score), FACIT-Fatigue и WPAI-CD в 
сравнение с плацебо. За WPAI-CD значително намаляване на влошаването на 
работоспособността по време на работа, намаляване на общата работоспособност и намаляване 
на влошаването на активността са демонстрирани в ADVANCE, а значително намаляване на 
влошаването на активността е демонстрирано в MOTIVATE. Тези подобрения се запазват при 
участници, лекувани с ризанкизумаб i.v./ризанкизумаб s.c., във FORTIFY до седмица 52.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от 
проучванията с ризанкизумаб в една или повече подгрупи от педиатричната популация при 
лечението на болест на Crohn (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Ризанкизумаб показва линейна фармакокинетика с пропорционално на дозата увеличение на 
експозицията в диапазон на дозата от 18 до 360 mg и 0,25 до 1 mg/kg, приложени подкожно, и 
200 до 1 800 mg и 0,01 до 5 mg/kg, приложени интравенозно.

След подкожно прилагане на ризанкизумаб, пикови плазмени концентрации са постигнати 
между 3-14 дни след прилагане с изчислена абсолютна бионаличност от 74-89 %. При 
прилагане на 150 mg на седмица 0, седмица 4 и на всеки 12 седмици след това, изчислените
пикови и най-ниски плазмени концентрации в стационарно състояние са съответно 12 и 
2 µg/ml.

При участници с болест на Crohn, лекувани с 600 mg интравенозна (i.v.) индукционна доза на 
седмици 0, 4 и 8, последвана от 360 mg подкожна (s.c.) поддържаща доза на седмица 12 и на 
всеки 8 седмици след това, се изчислява, че медианата на максималните пикови и най-ниски 
концентрации са съответно 156 и 38,8 µg/ml по време на индукционния период (седмици 8-12), 
а медианата на пиковите и най-ниски концентрации в стационарно състояние се изчисляват
съответно на 28,0 и 8,13 µg/ml по време на поддържащия период (седмици 40-48).

Разпределение

Средният (±стандартно отклонение) обем на разпределение (Vss) на ризанкизумаб в 
стационарно състояние е 11,4 (±2,7) l в проучвания във фаза 3 при участници с псориазис, което 
показва, че разпределението на ризанкизумаб е ограничено предимно до съдовите и 
интерстициалните пространства. При типичен 70-килограмов участник с болестта на Crohn, Vss

е 7,68 l.

Биотрансформация

Терапевтичните IgG моноклонални антитела обикновено се разграждат до малки пептиди и 
аминокиселини чрез катаболитни пътища по същия начин като ендогенните IgG. Не се очаква 
ризанкизумаб да се метаболизира от ензимите от групата на цитохром P450.

Елиминиране

Средният (±стандартно отклонение) системен клирънс (CL) на ризанкизумаб е 0,3 (±0,1) l/ден в 
проучвания във фаза 3 при пациенти с псориазис. Средният терминален елиминационен 
полуживот на ризанкизумаб варира от 28 до 29 дни в проучвания във фаза 3 при пациенти с 
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псориазис. За типичен 70-килограмов пациент с болестта на Crohn, CL е 0,30 l/ден и 
терминалният полуживот на елиминиране е 21 дни.

Като IgG1 моноклонално антитяло, не се очаква ризанкизумаб да се филтрира чрез гломерулна 
филтрация в бъбреците или да се екскретира като интактна молекула в урината.

Линейност/нелинейност

Ризанкизумаб показва линейна фармакокинетика с приблизително пропорционални на дозата 
увеличения на системната експозиция (Cmax и AUC) в оценените дозови диапазони от 18 до 
360 mg или 0,25 до 1 mg/kg подкожно приложение и 200 до 1 800 mg и 0,01 до 5 mg/kg 
интравенозно приложение при здрави участници или участници с псориазис или болест на 
Crohn.

Взаимодействия

Проучване на взаимодействията е проведено при участници с плакатен псориазис, за да се 
оцени ефектът от многократното приложение на ризанкизумаб върху фармакокинетиката на 
чувствителни към цитохром Р450 (CYP) субстрати. Експозицията на кофеин (субстрат на 
CYP1A2), варфарин (субстрат на CYP2C9), омепразол (субстрат на CYP2C19), метопролол 
(субстрат на CYP2D6) и мидазолам (субстрат на CYP3A) след лечение с ризанкизумаб е 
сравнима с експозицията преди лечението с ризанкизумаб, което показва липса на клинично 
значими взаимодействия чрез тези ензими.

Популационните фармакокинетични анализи показват, че експозицията на ризанкизумаб не се 
повлиява от съпътстващо прилагани лекарствени продукти, използвани от някои пациенти с 
плакатен псориазис по време на клиничните проучвания. Подобна липса на влияние от страна 
на съпътстващо прилагани лекарства се наблюдава при популационните фармакокинетични 
анализи при болестта на Crohn.

Специални популации

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на ризанкизумаб при педиатрични участници под 16 годишна възраст не е 
установена. От 1 574 участници с болестта на Crohn, изложени на ризанкизумаб, 12 са били на 
възраст от 16 до 17 години. Експозицията на ризанкизумаб при 16 до 17 годишни участници с 
болестта на Crohn е подобна на тази при възрастни. Въз основа на популационните 
фармакокинетични анализи не е установено, че възрастта има значимо влияние върху 
експозицията на ризанкизумаб.

Старческа възраст

От 2 234 участници с плакатен псориазис, с експозиция на ризанкизумаб, 243 са на 65 години 
или по-възрастни, а 24 участници са на 75 години или по-възрастни. От 1 574 участници с 
болестта на Crohn, с експозиция на ризанкизумаб, 72 са на 65 години или по-възрастни, а 5 
участници са на 75 години или по-възрастни. Като цяло не са наблюдавани разлики в 
експозицията на ризанкизумаб между по-възрастни и по-млади участници, получавали 
ризанкизумаб.

Пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане

Не са провеждани специфични проучвания за определяне на ефекта на чернодробно или 
бъбречно увреждане върху фармакокинетиката на ризанкизумаб. Въз основа на популационни 
фармакокинетични анализи е установено, че нивата на серумния креатинин, креатининовият 
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клирънс или маркерите за чернодробната функция (ALT/AST/билирубин) нямат значимо 
влияние върху клирънса на ризанкизумаб при участници с псориазис или болест на Crohn.

Като IgG1 моноклонално антитяло, ризанкизумаб се елиминира главно чрез вътреклетъчен 
катаболизъм и не се очаква да претърпи метаболизъм чрез чернодробни ензими от групата на 
цитохром P450 или елиминиране чрез бъбреците.

Телесно тегло

Клирънсът и обемът на разпределение на ризанкизумаб се увеличават с увеличаване на 
телесното тегло, което може да доведе до намалена ефикасност при лица с високо телесно тегло 
(> 130 kg). Това наблюдение обаче се основава на ограничен брой пациенти с плакатен 
псориазис. Понастоящем не се препоръчва коригиране на дозата въз основа на телесното тегло.

Пол или раса

Клирънсът на ризанкизумаб не се повлиява значително от пола или расата при възрастни 
участници с плакатен псориазис или болест на Crohn. При клинични фармакокинетични 
проучвания при здрави доброволци не са наблюдавани клинично значими разлики в 
експозицията на ризанкизумаб при участници от китайски или японски произход в сравнение с 
тези от европеидната раса.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на проучвания за токсичност 
при многократно прилагане, включително фармакологични проучвания за безопасност и 
проучване за повишена пре- и постнатална токсичност за развитието при дългоопашати макаци
с дози до 50 mg/kg/седмица, които водят до експозиция 10 пъти по-голяма от клиничните 
експозиции по време на индукция при доза 600 mg i.v. на всеки 4 седмици и 39 пъти по-високи 
от клиничните експозиции в поддържащия период, когато се прилагат 360 mg s.c. на всеки 8 
седмици.

Не са провеждани проучвания за мутагенност и канцерогенност с ризанкизумаб. В 26-седмично 
проучване за токсичност при многократно прилагане при дългоопашати макаци в дози до 50 
mg/kg/седмица (7 пъти по-високи от клиничните експозиции по време на индукция при доза от 
600 mg i.v. на всеки 4 седмици и 28 пъти по-високи от клиничните експозиции в поддържащия 
период, когато се прилагат 360 mg s.c. на всеки 8 седмици), не са наблюдавани 
пренеопластични или неопластични лезии и не са отбелязани нежелани имунотоксични или 
сърдечносъдови ефекти.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев ацетат трихидрат
Оцетна киселина
Трехалоза дихидрат
Полисорбат 20
Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.
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6.3 Срок на годност

24 месеца

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C). Да не се замразява.
Съхранявайте патрона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Разтвор в патрон за еднократна употреба, съдържащ 360 mg активно вещество, направен от 
циклична олефинова смола с гумена преграда и гумено бутало като материали за контакт с 
продукта и капачка от смола. Патронът е сглобен с телескопичен винт. Модулът на патрона е 
опакован заедно с прикрепящ се към тялото инжектор (устройство за приложение). Течността в
прикрепящия се към тялото инжектор преминава през тръбичка от поливинилхлорид и игла от 
неръждаема стомана 29G. Прикрепящият се към тялото инжектор съдържа батерии от сребърен
оксид-цинк и лепенка за кожата, изработена от полиестер с акрилно лепило. Устройството за 
приложение е предназначено за използване с предоставения патрон, съдържащ 360 mg активно 
вещество.

Skyrizi 360 mg се предлага в опаковки, съдържащи 1 патрон и 1 прикрепящ се към тялото 
инжектор.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Skyrizi е предназначен за употреба под ръководството и наблюдението на медицински 
специалист.

Преди употреба се препоръчва визуална проверка на патрона. Разтворът не съдържа чужди 
частици и практически не съдържа частици, свързани с продукта. Skyrizi не трябва да се 
използва, ако разтворът е мътен или с променен цвят или съдържа едри частици.

Разтворът трябва да е безцветен до жълт и бистър до слабо опалесцентен.

Преди инжектиране пациентите трябва да извадят картонената опаковка от хладилника и да я 
оставят да достигне стайна температура далеч от пряка слънчева светлина за 45 до 90 минути, 
без да изваждат патрона от картонената опаковка.

Подробни инструкции за употреба са дадени в листовката.

Всеки прикрепящ се към тялото инжектор и патрон са само за еднократна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия
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8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/19/1361/005

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 
УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 26 април 2019 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската 
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

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


57

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И) НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) И 
ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА 
НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
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А. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И) НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) И 
ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителя(ите) на биологично активното(ите) вещество(а) за
Skyrizi 75 mg и 150 mg инжекционен разтвор

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Birkendorfer Str. 65
88397 Biberach a.d.R.
ГЕРМАНИЯ

и

AbbVie Bioresearch Center Inc.
100 Research Drive
Worcester 
MA 01605 
САЩ

и

AbbVie Biotechnology Ltd.
Road Number 2, Km 59.2
Barceloneta
Puerto Rico 00617
САЩ

Име и адрес на производителя(ите) на биологично активното(ите) вещество(а) за
Skyrizi 600 mg концентрат за инфузионен разтвор

AbbVie Bioresearch Center Inc.
100 Research Drive
Worcester
MA 01605
САЩ

Име и адрес на производителя(ите) на биологично активното(ите) вещество(а) за 
Skyrizi 360 mg инжекционен разтвор

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Birkendorfer Str. 65
88397 Biberach a.d.R.
ГЕРМАНИЯ

Име и адрес на производителя(ите), отговорен(ни) за освобождаване на 
партидите за Skyrizi 75 mg и 150 mg инжекционен разтвор и Skyrizi 600 mg 
концентрат за инфузионен разтвор
AbbVie S.r.l.
148, Pontina Km 52 snc
04011
Campoverde di Aprilia (LT)
ИТАЛИЯ

и 
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AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
ГЕРМАНИЯ

Име и адрес на производителя(ите) на биологично активното(ите) вещество(а) за 
освобождаване на партидите за Skyrizi 360 mg инжеционен разтвор в патрон

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на 
производителя, отговорен за освобождаването на съответната партида.

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. 
Приложение I: Кратка характеристика на продукта, точка 4.2).

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

 Периодични актуализирани доклади за безопасност (ПАДБ)

Изискванията за подаване на ПАДБ за този лекарствен продукт са посочени в списъка с 
референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от 
Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи актуализации, публикувани на европейския 
уебпортал за лекарства.

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА 
НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

 План за управление на риска (ПУР)

Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да извършва изискваните дейности и 
действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР,
представен в Модул 1.8.2 на разрешението за употреба, както и във всички следващи одобрени 
актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:
 по искане на Европейската агенция по лекарствата;
 винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в 
съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване 
на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА
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A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка
ризанкизумаб 

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Една предварително напълнена писалка съдържа 150 mg ризанкизумаб в 1 ml.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: натриев ацетат трихидрат, оцетна киселина, трехалоза дихидрат, 
полисорбат 20 и вода за инжекции. За допълнителна информация прочетете листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

инжекционен разтвор
1 предварително напълнена писалка

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

Подкожно приложение

Само за еднократна употреба.

Отворете тук

За повече информация и съдействие относно Skyrizi, посетете www.skyrizi.eu или сканирайте 
този код.
QR код, който ще бъде посочен

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО
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8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената кутия, за да се предпази от 
светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/19/1361/002

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

skyrizi 150 mg

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.
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18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC
SN
NN
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА ПИСАЛКАТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Skyrizi 150 mg инжекция
ризанкизумаб 
s.c.

2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

6. ДРУГО
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
ризанкизумаб 

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Една предварително напълнена спринцовка съдържа 150 mg ризанкизумаб в 1 ml.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: натриев ацетат трихидрат, оцетна киселина, трехалоза дихидрат, 
полисорбат 20 и вода за инжекции. За допълнителна информация прочетете листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

инжекционен разтвор
1 предварително напълнена спринцовка

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

Подкожно приложение

Само за еднократна употреба.

Отворете тук

За повече информация и съдействие относно Skyrizi, посетете www.skyrizi.eu или сканирайте 
този код.
QR код, който ще бъде посочен

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО
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8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената кутия, за да се предпази 
от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/19/1361/003

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

skyrizi 150 mg

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.
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18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

ПРЕДПАЗИТЕЛ НА СПРИНЦОВКАТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
ризанкизумаб 

2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie (като лого)

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

5. ДРУГО

За подкожно приложение
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА СПРИНЦОВКАТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Skyrizi 150 mg инжекция
ризанкизумаб 
s.c.

2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

6. ДРУГО



71

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
ризанкизумаб 

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Една предварително напълнена спринцовка съдържа 75 mg ризанкизумаб в 0,83 ml.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: динатриев сукцинат хексахидрат, сукцинова киселина, сорбитол, 
полисорбат 20 и вода за инжекции. За допълнителна информация прочетете листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

инжекционен разтвор
2 предварително напълнени спринцовки
2 тампона със спирт

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

Подкожно приложение

Само за еднократна употреба.

Отворете тук

За повече информация и съдействие относно Skyrizi, посетете www.skyrizi.eu или сканирайте 
този код.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО



72

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената кутия, за да се предпази 
от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/19/1361/001

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

skyrizi 75 mg

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.
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18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

БЛИСТЕР

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
ризанкизумаб 

2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie (като лого)

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: 

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5. ДРУГО

За подкожно приложение



75

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА СПРИНЦОВКАТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Skyrizi 75 mg инжекция
ризанкизумаб 
s.c.

2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

6. ДРУГО
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ВЪНШНА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 600 mg концентрат за инфузионен разтвор
ризанкизумаб

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки флакон съдържа 600 mg ризанкизумаб в 10 ml.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: натриев ацетат трихидрат, оцетна киселина, трехалоза дихидрат, 
полисорбат 20 и вода за инжекции. За допълнителна информация прочетете листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

концентрат за инфузионен разтвор
1 флакон

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

Интравенозно приложение след разреждане

Само за еднократна употреба.

Отворете тук

За повече информация и съдействие относно Skyrizi, посетете www.skyrizi.eu или сканирайте 
този код. 
QR код, който трябва да бъде включен

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

http://www.skyrizi.eu/
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8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената кутия, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/19/1361/004

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC
SN
NN
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА ФЛАКОНА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Skyrizi 600 mg стерилен концентрат
ризанкизумаб
i.v. приложение след разреждане

2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

6. ДРУГО
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ВЪНШНА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Skyrizi 360 mg инжекционен разтвор в патрон
ризанкизумаб 

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки патрон съдържа 360 mg ризанкизумаб в 2,4 ml.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: натриев ацетат трихидрат, оцетна киселина, трехалоза дихидрат, 
полисорбат 20 и вода за инжекции. За допълнителна информация прочетете листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

инжекционен разтвор
1 патрон
1 прикрепящ се към тялото инжектор

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

Подкожно приложение

Само за еднократна употреба.

Отворете тук

За повече информация и съдействие относно Skyrizi, посетете www.skyrizi.eu или сканирайте 
този код.
QR код, който трябва да бъде включен

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

http://www.skyrizi.eu/
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8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте патрона в картонената кутия, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/19/1361/005

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

skyrizi 360 mg

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC
SN
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА ПАТРОНА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Skyrizi 360 mg инжекция
ризанкизумаб
s.c.

2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦА

6. ДРУГО
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Б. ЛИСТОВКА
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Листовка: информация за пациента

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка
ризанкизумаб (risankizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи 
бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя 
принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване 
на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в 
тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi
3. Как да използвате Skyrizi
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Skyrizi
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
7. Указания за употреба

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва

Skyrizi съдържа активното вещество ризанкизумаб.

Skyrizi се използва за лечение на следните възпалителни заболявания:

 Плакатен псориазис
 Псориатичен артрит

Как действа Skyrizi
Този лекарствен продукт действа, като спира действието в организма на белтък, наречен 
интерлевкин-23 („IL-23“), който причинява възпаление.

Плакатен псориазис
Skyrizi се използва за лечение на възрастни с умерен до тежък плакатен псориазис. Skyrizi 
намалява възпалението и затова може да помогне за намаляване на симптомите на плакатен 
псориазис, като парене, сърбеж, болка, зачервяване и лющене.

Псориатичен артрит
Skyrizi се използва за лечение на възрастни с псориатичен артрит. Псориатичният артрит е 
заболяване, което причинява възпаление на ставите и псориазис. Ако имате активен 
псориатичен артрит, може първо да Ви бъдат предписани други лекарства. Ако тези лекарства 
не действат достатъчно добре, ще Ви бъде предписан Skyrizi самостоятелно или в комбинация с 
други лекарства за лечение на Вашия псориатичен артрит. 
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Skyrizi намалява възпалението и затова може да помогне за намаляване на болката, сковаността 
и подуването във и около Вашите стави, болката и сковаността в гръбначния стълб, 
псориатичния кожен обрив, увреждането на ноктите от псориазис и може да забави 
увреждането на костта и хрущяла в ставите. Тези ефекти може да улеснят нормалните Ви
ежедневни дейности, да намалят умората и да подобрят качеството Ви на живот.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi

Не използвайте Skyrizi
 ако сте алергични към ризанкизумаб или към някоя от останалите съставки на това 

лекарство (изброени в точка 6).
 ако имате инфекция, включително активна туберкулоза, която Вашият лекар счита за 

важна.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и по време на употребата на 
Skyrizi:
 ако в момента имате инфекция или имате инфекция, която се повтаря многократно.
 ако имате туберкулоза (ТБ).
 ако наскоро Ви е направена или планирате да Ви бъде направена имунизация (ваксина). 

По време на употребата на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове 
ваксини.

Важно е да документирате номера на партидата на Skyrizi.
Всеки път, когато получите нова опаковка Skyrizi, запишете датата и номера на партидата 
(който се намира върху опаковката след „Партиден №“ и „Lot“) и съхранявайте тази 
информация на безопасно място.

Алергични реакции
Незабавно трябва да кажете на Вашия лекар или да потърсите медицинска помощ, ако 
забележите някакви признаци на алергична реакция, докато приемате Skyrizi, като например:
 затруднено дишане или преглъщане
 подуване на лицето, устните, езика или гърлото
 силен сърбеж на кожата с червен обрив или подутини

Деца и юноши
Skyrizi не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години. Това е така, защото 
Skyrizi не е проучван в тази възрастова група.

Други лекарства и Skyrizi
Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра:
 ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
 ако наскоро Ви е поставена или ще Ви бъде поставена ваксина. По време на употребата 

на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове ваксини.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и 
по време на употребата на Skyrizi.

Бременност, контрацепция и кърмене
Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте 
се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Това се налага, тъй като не е известно 
как това лекарство ще повлияе на бебето.
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Ако сте жена, която може да забременее, трябва да прилагате контрацепция по време на 
лечението с това лекарство и в продължение най-малко 21 седмици след последната Ви доза от 
Skyrizi.

Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар преди употребата на това 
лекарство.

Шофиране и работа с машини
Няма вероятност Skyrizi да повлияе способността за шофиране и работа с машини.

Skyrizi съдържа натрий
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на предварително 
напълнена писалка, т.е. практически не съдържа натрий.

3. Как да използвате Skyrizi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако 
не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство се прилага като инжекция, поставена подкожно (наречена „подкожна 
инжекция“).

Колко Skyrizi да използвате

Всяка доза е 150 mg, приложена като единична инжекция. След първата доза ще получите 
следващата доза 4 седмици по-късно и след това – веднъж на 12 седмици.

Вие и Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще решите дали трябва да си 
инжектирате самостоятелно това лекарство. Не си инжектирайте самостоятелно това лекарство, 
освен ако не сте обучени от Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Инжекцията може 
да Ви се постави и от болногледач, след като бъде обучен.

Преди да си инжектирате Skyrizi самостоятелно, прочетете точка 7: „Указания за 
употреба“ в края на тази листовка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Skyrizi
Ако сте използвали повече от необходимата доза Skyrizi или ако дозата Ви е приложена 
по-рано от времето по предписание, говорете с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi
Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi, инжектирайте дозата веднага щом си спомните. Ако 
не сте сигурни какво да правите, попитайте Вашия лекар.

Ако сте спрели употребата на Skyrizi
Не спирайте да използвате Skyrizi, без да сте говорили с Вашия лекар преди това. Ако спрете 
лечението, Вашите симптоми може да се възобновят.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.
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Сериозни нежелани реакции
Незабавно информирайте Вашия лекар или потърсете медицинска помощ, ако забележите 
симптоми на сериозна инфекция, като например:
 висока температура, подобни на грип симптоми, нощно изпотяване
 чувство на умора или недостиг на въздух, кашлица, които не преминават
 топла, зачервена и болезнена кожа или болезнен кожен обрив с мехури

Вашият лекар ще реши дали може да продължите да използвате Skyrizi.

Други нежелани реакции
Ако получите някоя от следните нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 човека
 инфекции на горните дихателни пътища със симптоми като болки в гърлото и запушен 

нос

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 човека
 чувство на умора
 гъбични инфекции на кожата
 реакции на мястото на инжектиране (като зачервяване или болка)
 сърбеж
 главоболие
 обрив

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 човека
 малки надигнати червени подутини по кожата
 копривна треска (уртикария)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска 
сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете 
също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, 
посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос 
за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Skyrizi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на писалката 
„EXP“ и на външната картонена кутия след „Годен до:“.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в оригиналната картонена кутия, за да се 
предпази от светлина.

Ако е необходимо, може също да съхранявате предварително напълнената писалка извън 
хладилник (до максимум 25°C) до 24 часа в оригиналната картонена кутия, за да се предпази от 
светлина.

Не използвайте това лекарство, ако течността е мътна или съдържа люспи или частици.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарства, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Skyrizi
- Активно вещество: ризанкизумаб. Всяка предварително напълнена писалка съдържа 

150 mg ризанкизумаб в 1 ml разтвор.
- Други съставки: натриев ацетат трихидрат, оцетна киселина, трехалоза дихидрат, 

полисорбат 20 и вода за инжекции.

Как изглежда Skyrizi и какво съдържа опаковката
Skyrizi е бистра и безцветна до жълта течност в предварително напълнена писалка. Възможно е 
течността да съдържа съвсем малки бели или прозрачни частици.

Всяка опаковка съдържа 1 предварително напълнена писалка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния
представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00
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Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00 

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie d.o.o.
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland
AbbVie Limited
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie S.r.l.
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: +44 (0)1628 561090

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Подробна и актуализирана информация за този продукт е налична чрез сканиране на QR кода, 
посочен по-долу или върху външната опаковка, със смартфон. Същата информация е налична и 
на следния URL адрес:
www.skyrizi.eu

QR код, който ще бъде посочен

За да изслушате или да поискате екземпляр от листовката <на брайлова азбука>, <с едър 
шрифт> или <в аудио версия>, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на 
разрешението за употреба.

http://www.ema.europa.eu/
http://www.skyrizi.eu/
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7. Указания за употреба

Моля, прочетете цялата точка 7, преди да използвате Skyrizi

Предварително напълнена писалка Skyrizi

                                                                                                          Тъмносива капачка
                                                                                                           (Не отстранявайте
Зелен бутон за активиране  Прозорче за наблюдение  Игла       до готовност за 
инжектиране)

                Сиви зони за захващане          Бял предпазител на иглата

Важна информация, която трябва да знаете, преди да инжектирате Skyrizi
 Трябва да преминете обучение как да инжектирате Skyrizi, преди да поставите 

инжекцията. Ако Ви е необходима помощ, говорете с Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра

 Отбележете датите на календара си, за да знаете кога да инжектирате Skyrizi
 Съхранявайте Skyrizi в оригиналната картонена кутия, за да предпазите лекарството от 

светлина, докато не стане време за използването му
 Извадете картонената кутия от хладилника и я оставете на стайна температура, далече от 

пряка слънчева светлина, за 30 до 90 минути, преди да инжектирате
 Не инжектирайте, ако течността в прозорчето за наблюдение е мътна или съдържа люспи

или големи частици. Течността трябва да е бистра, безцветна до жълта и може да съдържа 
съвсем малки бели или прозрачни частици

 Не разклащайте писалката
 Изчакайте със свалянето на сивата капачка до момента непосредствено преди 

инжектирането

Върнете това лекарство в аптеката
 ако срокът на годност (EXP/Годен до:) е изтекъл
 ако течността е била замразявана (дори ако след това е размразена)
 ако писалката е била изпускана или ако е повредена
 ако е разкъсана перфорацията на кутията

При всяко използване на Skyrizi спазвайте следните стъпки

СТЪПКА 1 Извадете картонената опаковка от 
хладилника и я оставете на стайна 
температура, далече от пряка слънчева 
светлина, за 30 до 90 минути, преди да 
инжектирате.

 Не изваждайте писалката от 
картонената кутия, докато сте 
оставили Skyrizi да достигне 
стайна температура

 Не затопляйте Skyrizi по никакъв 
друг начин. Например не
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затопляйте в микровълнова печка 
или в гореща вода

 Не използвайте писалката, ако 
течността е била замразена – дори 
ако след това е размразена

СТЪПКА 2 Поставете следните 
принадлежностивърху чиста и равна 
повърхност:

 1 предварително напълнена 
писалка

 1 тампон, напоен със спирт (не е 
включен в опаковката)

 1 памучен тампон или марлен 
компрес (не са включени в 
опаковката)

 специален контейнер за отпадъци 
(не е включен в опаковката)

Измийте и подсушете ръцете си.

СТЪПКА 3

Зони за инжектиране

   Зони за инжектиране

Изберете от тези 3 зони за инжектиране:
 предната част на лявото бедро
 предната част на дясното бедро
 на корема, най-малко на 5 cm от 

пъпа

Преди инжекцията почистете с кръгови 
движения мястото на инжектиране с 
помощта на тампона, напоен със спирт.

 Не докосвайте и не духайте върху 
мястото на инжектиране, след 
като е почистено. Оставете кожата 
да изсъхне, преди да инжектирате

 Не инжектирайте през дрехите
 Не инжектирайте в кожа, която е 

възпалена, насинена, зачервена, 
твърда, с белези или със стрии

 Не инжектирайте в зони, 
засегнати от псориазис

СТЪПКА 4

               Проверка на течността

Хванете писалката с тъмносивата капачка, 
насочена нагоре, както е показано.

 Издърпайте тъмносивата капачка 
без да я въртите

 Изхвърлете тъмносивата капачка
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Проверете течността през прозорчето за 
проверка.

 Нормално е да виждате мехурчета 
в течността

 Течността трябва да е бистра,
безцветна до жълта и може да 
съдържа съвсем малки бели или 
прозрачни частици

 Не използвайте, ако течността е
мътна или съдържа люспи или 
големи частици

СТЪПКА 5

            Корем или бедро

Хванете писалката с пръстите си върху 
сивите зони за захващане.

Завъртете писалката, така че белият 
предпазител на иглата да е насочен към 
мястото на инжектиране и да можете да 
виждате зеления бутон за активиране.

Стиснете леко кожата на мястото на 
инжектиране, за да повдигнете участъка, 
и я задръжте здраво.

Поставете белия предпазител на иглата 
под прав ъгъл (90˚) спрямо повдигнатото 
място на инжектиране.

СТЪПКА 6

   Първо „щракване“             15 секунди

Хванете писалката така, че да можете да 
виждате зеления бутон за активиране и 
прозорчето за наблюдение.

Натиснете и задръжте натисната 
писалката надолу върху повдигнатото 
място на инжектиране.

 Писалката ще се активира само 
ако белият предпазител на иглата 
е притиснат върху мястото на 
инжектиране, преди да се натисне 
зеленият бутон за активиране

Натиснете зеления бутон за активиране и 
задръжте писалката за 15 секунди.

 В началото на инжектирането ще 
се чуе силно щракване

СТЪПКА 7

   Второ „щракване“

Продължете да притискате писалката 
върху мястото на инжектиране.

Инжекцията е завършена, когато:
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                                    Жълт индикатор

 от писалката се чуе второ 
щракване или

 жълтият индикатор е запълнил 
прозорчето за наблюдение

Това отнема до 15 секунди.

СТЪПКА 8 Когато инжекцията е завършена, бавно 
изтеглете писалката от кожата.

Белият предпазител на иглата ще покрие 
върха на иглата и ще се чуе друго 
щракване.

След като завършите инжекцията, 
поставете памучен тампон или марлен 
компрес върху кожата на мястото на 
инжектиране.

 Не разтривайте мястото на 
инжектиране

 Леко кървене на мястото на 
инжектиране е нормално

СТЪПКА 9 Изхвърлете използваната писалка в 
специален контейнер за отпадъци веднага 
след употреба.

 Не изхвърляйте използваната 
писалка в контейнера за домашни 
отпадъци

 Вашият лекар, фармацевт или 
медицинска сестра ще Ви каже 
как да върнете напълнения 
специален контейнер за отпадъци
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Листовка: информация за пациента

Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
ризанкизумаб (risankizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като 
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани 
реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в 
тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi
3. Как да използвате Skyrizi
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Skyrizi
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
7. Указания за употреба

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва

Skyrizi съдържа активното вещество ризанкизумаб.

Skyrizi се използва за лечение на следните възпалителни заболявания:

 Плакатен псориазис
 Псориатичен артрит

Как действа Skyrizi
Този лекарствен продукт действа, като спира действието в организма на белтък, наречен 
интерлевкин-23 („IL-23“), който причинява възпаление.

Плакатен псориазис
Skyrizi се използва за лечение на възрастни с умерен до тежък плакатен псориазис. Skyrizi 
намалява възпалението и затова може да помогне за намаляване на симптомите на плакатен 
псориазис, като парене, сърбеж, болка, зачервяване и лющене.

Псориатичен артрит
Skyrizi се използва за лечение на възрастни с псориатичен артрит. Псориатичният артрит е 
заболяване, което причинява възпаление на ставите и псориазис. Ако имате активен 
псориатичен артрит, може първо да Ви бъдат предписани други лекарства. Ако тези лекарства 
не действат достатъчно добре, ще Ви бъде предписан Skyrizi самостоятелно или в комбинация с 
други лекарства за лечение на Вашия псориатичен артрит. 
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Skyrizi намалява възпалението и затова може да помогне за намаляване на болката, сковаността 
и подуването във и около Вашите стави, болката и сковаността в гръбначния стълб, 
псориатичния кожен обрив, увреждането на ноктите от псориазис и може да забави 
увреждането на костта и хрущяла в ставите. Тези ефекти може да улеснят нормалните Ви
ежедневни дейности, да намалят умората и да подобрят качеството Ви на живот.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi

Не използвайте Skyrizi
 ако сте алергични към ризанкизумаб или към някоя от останалите съставки на това 

лекарство (изброени в точка 6).
 ако имате инфекция, включително активна туберкулоза, която Вашият лекар счита за 

важна.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и по време на употребата на 
Skyrizi:
 ако в момента имате инфекция или имате инфекция, която се повтаря многократно.
 ако имате туберкулоза (ТБ).
 ако наскоро Ви е направена или планирате да Ви бъде направена имунизация (ваксина). 

По време на употребата на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове 
ваксини.

Важно е да документирате номера на партидата на Skyrizi.
Всеки път, когато получите нова опаковка Skyrizi, запишете датата и номера на партидата 
(който се намира върху опаковката след „Партиден №“ и „Lot“) и съхранявайте тази 
информация на безопасно място.

Алергични реакции
Незабавно трябва да кажете на Вашия лекар или да потърсите медицинска помощ, ако 
забележите някакви признаци на алергична реакция, докато приемате Skyrizi, като например:
 затруднено дишане или преглъщане
 подуване на лицето, устните, езика или гърлото
 силен сърбеж на кожата с червен обрив или подутини

Деца и юноши
Skyrizi не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години. Това е така, защото 
Skyrizi не е проучван в тази възрастова група.

Други лекарства и Skyrizi
Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра:
 ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
 ако наскоро Ви е поставена или ще Ви бъде поставена ваксина. По време на употребата 

на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове ваксини.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и 
по време на употребата на Skyrizi.

Бременност, контрацепция и кърмене
Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте 
се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Това се налага, тъй като не е известно 
как това лекарство ще повлияе на бебето.
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Ако сте жена, която може да забременее, трябва да прилагате контрацепция по време на 
лечението с това лекарство и в продължение на най-малко 21 седмици след последната Ви доза 
от Skyrizi.

Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар преди употребата на това 
лекарство.

Шофиране и работа с машини
Няма вероятност Skyrizi да повлияе способността за шофиране и работа с машини.

Skyrizi съдържа натрий
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на предварително 
напълнена спринцовка, т.е. практически не съдържа натрий.

3. Как да използвате Skyrizi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако 
не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство се прилага като инжекция, поставена подкожно (наречена „подкожна 
инжекция“).

Колко Skyrizi да използвате

Всяка доза е 150 mg, приложена като единична инжекция. След първата доза ще получите 
следващата доза 4 седмици по-късно и след това – веднъж на 12 седмици.

Вие и Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще решите дали трябва да си 
инжектирате самостоятелно това лекарство. Не си инжектирайте самостоятелно това лекарство, 
освен ако не сте обучени от Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Инжекцията може 
да Ви се постави и от болногледач, след като бъде обучен.

Преди да си инжектирате Skyrizi самостоятелно, прочетете точка 7: „Указания за 
употреба“ в края на тази листовка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Skyrizi
Ако сте използвали повече от необходимата доза Skyrizi или ако дозата Ви е приложена по-
рано от времето по предписание, говорете с Вашия лекар.  

Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi
Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi, инжектирайте дозата веднага щом си спомните. Ако 
не сте сигурни какво да правите, попитайте Вашия лекар.

Ако сте спрели употребата на Skyrizi
Не спирайте да използвате Skyrizi, без да сте говорили с Вашия лекар преди това. Ако спрете 
лечението, Вашите симптоми може да се възобновят.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.
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Сериозни нежелани реакции
Незабавно информирайте Вашия лекар или потърсете медицинска помощ, ако забележите 
симптоми на сериозна инфекция, като например:
 висока температура, подобни на грип симптоми, нощно изпотяване
 чувство на умора или недостиг на въздух, кашлица, които не преминават
 топла, зачервена и болезнена кожа или болезнен кожен обрив с мехури

Вашият лекар ще реши дали може да продължите да използвате Skyrizi.

Други нежелани реакции
Ако получите някоя от следните нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 човека
 инфекции на горните дихателни пътища със симптоми като болки в гърлото и запушен 

нос

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 човека
 чувство на умора
 гъбични инфекции на кожата
 реакции на мястото на инжектиране (като зачервяване или болка)
 сърбеж
 главоболие
 обрив

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 човека
 малки надигнати червени подутини по кожата
 копривна треска (уртикария)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска 
сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете 
също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, 
посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос 
за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Skyrizi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на спринцовката 
„EXP” и на външната картонена кутия след „Годен до:“.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в оригиналната картонена кутия, за да се 
предпази от светлина.

Ако е необходимо, може също да съхранявате предварително напълнената спринцовка извън 
хладилник (до максимум 25 °C) до 24 часа в оригиналната картонена кутия, за да се предпази от 
светлина.

Не използвайте това лекарство, ако течността е мътна или съдържа люспи или частици.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарства, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Skyrizi
- Активно вещество: ризанкизумаб. Една предварително напълнена спринцовка съдържа 

150 mg ризанкизумаб в 1 ml разтвор.
- Други съставки: натриев ацетат трихидрат, оцетна киселина, трехалоза дихидрат, 

полисорбат 20 и вода за инжекции.

Как изглежда Skyrizi и какво съдържа опаковката
Skyrizi е бистра и безцветна до жълта течност в предварително напълнена спринцовка с 
предпазител на иглата. Възможно е течността да съдържа съвсем малки бели или прозрачни 
частици.

Всяка опаковка съдържа 1 предварително напълнена спринцовка.

Притежател на разрешението за употреба

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

Производител

AbbVie S.r.l.
04011 Campoverde di Aprilia
(Latina)
Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния
представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited
Tel: +356 22983201
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Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00 

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska 
AbbVie d.o.o.
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland
AbbVie Limited
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie S.r.l.
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: +44 (0)1628 561090

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Подробна и актуализирана информация за този продукт е налична чрез сканиране на QR кода, 
посочен по-долу или върху външната опаковка, със смартфон. Същата информация е налична и 
на следния URL адрес:
www.skyrizi.eu

http://www.ema.europa.eu/
http://www.skyrizi.eu/
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QR код, който ще бъде посочен

За да изслушате или да поискате екземпляр от листовката <на брайлова азбука>, <с едър 
шрифт> или <в аудио версия>, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на 
разрешението за употреба.

7. Указания за употреба

Моля, прочетете цялата точка 7, преди да използвате Skyrizi

Предварително напълнена спринцовка Skyrizi

                Бутало         Зона за захващане       Капачка на иглата

                                         Цилиндър на спринцовката

Важна информация, която трябва да знаете, преди да инжектирате Skyrizi
 Трябва да преминете обучение как да инжектирате Skyrizi, преди да поставите 

инжекцията. Ако Ви е необходима помощ, говорете с Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра

 Отбележете датите на календара си, за да знаете кога да инжектирате Skyrizi
 Съхранявайте Skyrizi в оригиналната картонена кутия, за да предпазите лекарството от 

светлина, докато не стане време за използването му
 Не инжектирайте, ако течността е мътна или съдържа люспи или големи частици. 

Течността трябва да е бистра до жълта и може да съдържа съвсем малки бели или 
прозрачни частици

 Не разклащайте спринцовката
 Изчакайте със свалянето на капачката на иглата до момента непосредствено преди 

инжектирането

Върнете това лекарство в аптеката
 ако срокът на годност (EXP/Годен до:) е изтекъл
 ако течността е била замразявана (дори ако след това е размразена)
 ако спринцовката е била изпускана или ако е повредена
 ако е разкъсана перфорацията на кутията

За по-удобно поставяне на инжекцията: Извадете картонената опаковка от хладилника и я 
оставете на стайна температура, далече от пряка слънчева светлина, за 15 до 30 минути, преди 
да инжектирате.
 Skyrizi не трябва да се затопля по никакъв друг начин (например в микровълнова печка 

или в гореща вода)
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 Съхранявайте спринцовката в картонената кутия до момента, в който сте готови да 
инжектирате

При всяко използване на Skyrizi спазвайте следните стъпки

СТЪПКА 1 Извадете предварително напълнената 
спринцовка от картонената опаковка, като 
я хванете за зоната за захващане.

 Не хващайте и не дърпайте 
буталото, когато изваждате 
предварително напълнената 
спринцовка от опаковката

Поставете следните принадлежности
върху чиста и равна повърхност:

 1 предварително напълнена 
спринцовка

 1 тампон, напоен със спирт (не е 
включен в опаковката)

 1 памучен тампон или марлен 
компрес (не са включени в 
опаковката)

 специален контейнер за отпадъци 
(не е включен в опаковката)

Измийте и подсушете ръцете си.
СТЪПКА 2

Зони за инжектиране

   Зони за инжектиране

Изберете от тези 3 зони за инжектиране:
 предната част на лявото бедро
 предната част на дясното бедро
 на корема, най-малко на 5 cm от 

пъпа

Преди инжекцията почистете с кръгови 
движения мястото на инжектиране с 
помощта на тампона, напоен със спирт.

 Не докосвайте и не духайте върху 
мястото на инжектиране, след 
като е почистено. Оставете кожата 
да изсъхне, преди да инжектирате

 Не инжектирайте през дрехите
 Не инжектирайте в кожа, която е 

възпалена, насинена, зачервена, 
твърда, с белези или със стрии

 Не инжектирайте в зони, 
засегнати от псориазис

СТЪПКА 3 Хванете спринцовката така, че покритата 
с капачката игла да сочи надолу, както е 
показано.

Проверете течността в спринцовката.
 Нормално е в прозорчето да 

виждате мехурчета
 Течността трябва да е бистра до 

жълта и може да съдържа съвсем 



102

            Проверка на течността

малки бели или прозрачни 
частици

 Не използвайте, ако течността е
мътна или съдържа люспи или 
големи частици

СТЪПКА 4 Отстранете капачката на иглата:
 Хванете спринцовка с едната ръка 

между зоната за захващане и 
капачката на иглата

 С другата ръка внимателно 
издърпайте капачката на иглата
без да я въртите

 Не хващайте и не дърпайте 
буталото, когато сваляте 
капачката на иглата

 Възможно е да видите капка 
течност в края на иглата. Това е 
нормално

 Изхвърлете капачката на иглата
 Не докосвайте иглата с пръсти и 

не позволявайте иглата да се 
докосне до нищо

СТЪПКА 5 Дръжте тялото на спринцовката в едната 
ръка между палеца и показалеца, както се 
държи молив.

Захванете внимателно почистената кожа с 
другата си ръка и я задръжте здраво.

Вкарайте иглата докрай в кожата под ъгъл 
от около 45 градуса с едно бързо, рязко 
движение. Задръжте спринцовката 
неподвижно под същия ъгъл.

СТЪПКА 6 Бавно натиснете буталото докрай, докато 
цялата течност се инжектира.

Издърпайте иглата от кожата, като 
едновременно с това придържате 
спринцовката под същия ъгъл.
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      Предпазител на иглата

Бавно отстранете палеца си от буталото.
Тогава предпазителят на иглата ще я 
покрие.
 Предпазителят на иглата не се 

активира, докато не бъде инжектирана 
цялата течност

 Ако мислите, че не сте приложили 
цялата доза, говорете с Вашия лекар, 
фармацевт или медицинска сестра

Притиснете мястото на инжектиране с 
памучен тампон или марлен компрес и 
задръжте за 10 секунди.

Не разтривайте кожата на мястото на 
инжектиране. Може да се появи леко 
кървене от мястото, на което сте 
инжектирали. Това е нормално.

СТЪПКА 7 Изхвърлете използваната спринцовка в 
специален контейнер за отпадъци веднага 
след употреба.
 Не изхвърляйте използваната 

спринцовка в контейнера за домашни 
отпадъци

 Вашият лекар, фармацевт или 
медицинска сестра ще Ви каже как да 
върнете напълнения специален 
контейнер за отпадъци
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Листовка: информация за пациента

Skyrizi 75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
ризанкизумаб (risankizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като 
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани 
реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в 
тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi
3. Как да използвате Skyrizi
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Skyrizi
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
7. Указания за употреба

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва

Skyrizi съдържа активното вещество ризанкизумаб.

Skyrizi се използва за лечение на следните възпалителни заболявания:

 Плакатен псориазис
 Псориатичен артрит

Как действа Skyrizi
Този лекарствен продукт действа, като спира действието в организма на белтък, наречен 
интерлевкин-23 („IL-23“), който причинява възпаление.

Плакатен псориазис
Skyrizi се използва за лечение на възрастни с умерен до тежък плакатен псориазис. Skyrizi 
намалява възпалението и затова може да помогне за намаляване на симптомите на плакатен 
псориазис, като парене, сърбеж, болка, зачервяване и лющене.

Псориатичен артрит
Skyrizi се използва за лечение на възрастни с псориатичен артрит. Псориатичният артрит е 
заболяване, което причинява възпаление на ставите и псориазис. Ако имате активен 
псориатичен артрит, може първо да Ви бъдат предписани други лекарства. Ако тези лекарства 
не действат достатъчно добре, ще Ви бъде предписан Skyrizi самостоятелно или в комбинация с 
други лекарства за лечение на Вашия псориатичен артрит. 
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Skyrizi намалява възпалението и затова може да помогне за намаляване на болката, сковаността 
и подуването във и около Вашите стави, болката и сковаността в гръбначния стълб, 
псориатичния кожен обрив, увреждането на ноктите от псориазис и може да забави 
увреждането на костта и хрущяла в ставите. Тези ефекти може да улеснят нормалните Ви
ежедневни дейности, да намалят умората и да подобрят качеството Ви на живот.

2. Какво трябва да се знаете, преди да използвате Skyrizi

Не използвайте Skyrizi
 ако сте алергични към ризанкизумаб или към някоя от останалите съставки на това 

лекарство (изброени в точка 6);
 ако имате инфекция, включително активна туберкулоза, която Вашият лекар счита за 

важна.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди и по време на употреба на 
Skyrizi:
 ако в момента имате инфекция или имате инфекция, която се повтаря многократно. 
 ако имате туберкулоза (TB). 
 ако наскоро Ви е направена или планирате да Ви бъде направена имунизация (ваксина). 

По време на употребата на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове 
ваксини.

Важно е да документирате номера на партидата на Skyrizi. 
Всеки път, когато получите нова опаковка Skyrizi, запишете датата и номера на партидата 
(който се намира върху опаковката след „Партиден №“ и „Lot“) и съхранявайте тази 
информация на безопасно място.

Алергични реакции
Незабавно трябва да кажете на Вашия лекар или да потърсите медицинска помощ, ако 
забележите някакви признаци на алергична реакция, докато приемате Skyrizi, като например:
 затруднено дишане или преглъщане
 подуване на лицето, устните, езика или гърлото
 силен сърбеж на кожата с червен обрив или подутини

Деца и юноши
Skyrizi не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години. Това е така, защото 
Skyrizi не е проучван в тази възрастова група.

Други лекарства и Skyrizi
Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра:
 ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
 ако наскоро Ви е поставена или ще Ви бъде поставена ваксина. По време на употребата 

на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове ваксини.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и 
по време на употребата на Skyrizi.

Бременност, контрацепция и кърмене
Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте 
се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Това се налага, тъй като не е известно 
как това лекарство ще повлияе на бебето.
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Ако сте жена, която може да забременее, трябва да прилагате контрацепция по време на 
лечението с това лекарство и в продължение на най-малко 21 седмици след последната Ви доза 
от Skyrizi.

Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар преди употребата на това 
лекарство.

Шофиране и работа с машини
Няма вероятност Skyrizi да повлияе на способността Ви да шофирате и да работите с машини.

Skyrizi съдържа сорбитол и натрий
Този лекарствен продукт съдържа 68 mg сорбитол на доза 150 mg.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза 150 mg, т.е. 
практически не съдържа натрий.

3. Как да използвате Skyrizi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако 
не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство се прилага като 2 инжекции, поставени подкожно (наречени „подкожни 
инжекции“). 

Колко Skyrizi да използвате

Дозата е 150 mg, приложена като две инжекции по 75 mg.

Колко? Кога?
1-ва доза 150 mg (две инжекции по 

75 mg)
Когато Ви каже Вашият лекар

2-ра доза 150 mg (две инжекции по 
75 mg)

4 седмици след 1-вата доза

Следващи 
дози

150 mg (две инжекции по 
75 mg)

Веднъж на 12 седмици, започвайки 
след 2-рата доза

Вие и Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра трябва да решите дали може да си 
инжектирате самостоятелно това лекарство. Не си инжектирайте самостоятелно това лекарство, 
освен в случай че вече сте обучени от Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. 
Инжекциите може да Ви се поставят и от болногледач, след като бъде обучен.

Преди да си инжектирате Skyrizi самостоятелно, прочетете точка 7: „Указания за 
употреба“ в края на тази листовка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Skyrizi
Ако сте използвали повече от необходимата доза Skyrizi или ако дозата Ви е приложена по-
рано от времето по предписание, говорете с Вашия лекар. 

Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi
Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi, инжектирайте дозата веднага, щом си спомните. Ако 
не сте сигурни какво да правите, попитайте Вашия лекар. 

Ако сте спрели употребата на Skyrizi
Не спирайте да използвате Skyrizi, преди да сте говорили с Вашия лекар преди това. Ако спрете 
лечението, симптомите на заболяването може да се възобновят.
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Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции
Незабавно информирайте Вашия лекар или потърсете медицинска помощ, ако забележите 
някакви симптоми на сериозна инфекция, като например: 
 висока температура, подобни на грип симптоми, нощно изпотяване
 чувство на умора или недостиг на въздух, кашлица, които не преминават
 топла, зачервена и болезнена кожа или болезнен кожен обрив с мехури

Вашият лекар ще реши дали може да продължите да използвате Skyrizi.

Други нежелани реакции
Ако получите някоя от следните нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра:

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 човека 
 инфекции на горните дихателни пътища със симптоми като болки в гърлото и запушен 

нос

Чести: може да засегнат до 1 на 10 човека
 чувство на умора
 гъбични инфекции на кожата
 реакции на мястото на инжектиране (като зачервяване или болка)
 сърбеж
 главоболие
 обрив

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 човека 
 малки надигнати червени подутини по кожата
 копривна треска (уртикария)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани 
реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за 
съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете 
своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Skyrizi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на спринцовката 
„EXP” и на външната картонена кутия след „Годен до:“.

Да се съхранява в хладилник (2 °С – 8 °С). Да не се замразява.

about:blank
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Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в оригиналната картонена кутия, за да я 
предпазите от светлина.

Не използвайте това лекарство, ако течността е мътна или съдържа люспи или частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарства, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Skyrizi
- Активното вещество е ризанкизумаб. Една предварително напълнена спринцовка 

съдържа 75 mg ризанкизумаб в 0,83 ml разтвор.
- Другите съставки са динатриев сукцинат хексахидрат, сукцинова киселина, сорбитол, 

полисорбат 20 и вода за инжекции.

Как изглежда Skyrizi и какво съдържа опаковката
Skyrizi е бистра и безцветна до бледожълта течност в предварително напълнена спринцовка с 
предпазител на иглата. Възможно е течността да съдържа съвсем малки бели или прозрачни 
частици.

Всяка опаковка съдържа 2 предварително напълнени спринцовки и 2 тампона, напоени със 
спирт.

Притежател на разрешението за употреба

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

Производител

AbbVie S.r.l. 
04011 Campoverde di Aprilia 
(Latina) 
Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB 
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел.:+359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o. 
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel.:+36 1 455 8600
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Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH 
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 372 78 00 

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda. 
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska 
AbbVie d.o.o.
Tel + 385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland
AbbVie Limited 
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie S.r.l. 
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ.: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA 
Tel: +371 67605000

Обединено кралство (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: +44 (0)1628 561090

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата http://www.ema.europa.eu. 
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Подробна и актуализирана информация за този продукт е достъпна чрез сканиране на QR кода, 
посочен по-долу или върху външната опаковка, със смартфон. Същата информация се предлага 
и на следния URL адрес:
www.skyrizi.eu

QR код, който ще бъде включен

За да слушате или да получите копие от тази листовка на <брайлова азбука>, <с голям шрифт> 
или <на аудионосител>, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на 
разрешението за употреба.

7. Указания за употреба

Моля, прочетете цялата точка 7, преди да използвате Skyrizi

                          Бутало               Зона за захващане            Капачка на иглата

Цилиндър на спринцовката

Важна информация, която трябва да знаете, преди да инжектирате Skyrizi
 Трябва да преминете обучение как да инжектирате Skyrizi, преди да поставите 

инжекцията. Ако Ви е необходима помощ, говорете с Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра

 Отбележете датите на календара си, за да знаете кога да инжектирате Skyrizi
 Съхранявайте Skyrizi в оригиналната картонена кутия, за да предпазите лекарството от 

светлина, докато стане време за използването му
 Не инжектирайте, ако течността е мътна или съдържа люспи или големи частици. 

Течността трябва да е бистра до бледожълта и може да съдържа съвсем малки бели или
прозрачни частици

 Не разклащайте спринцовката

 Изчакайте със свалянето на капачката на иглата до момента непосредствено преди 
инжектирането

Върнете това лекарство в аптеката

 ако срокът на годност (EXP/Годен до:) е изтекъл

 ако течността е била замразявана (дори ако след това е размразена)

 ако спринцовката е била изпускана или ако е повредена

about:blank


111

 ако хартиеното покритие на блистера със спринцовката е скъсано или липсва

За по-удобно поставяне на инжекцията: Извадете картонената опаковка от хладилника и я 
оставете на стайна температура, далече от пряка слънчева светлина, за 15 до 30 минути, преди 
да инжектирате. 

 Skyrizi не трябва да се затопля по никакъв друг начин (например в микровълнова печка 
или в гореща вода)

 Съхранявайте спринцовките в картонената кутия до момента, в който сте готови да 
инжектирате

При всяко използване на Skyrizi спазвайте следните стъпки

СТЪПКА 1 Поставете следните принадлежности 
върху чиста и равна повърхност:
 2 предварително напълнени 

спринцовки и 2 тампона, напоени със 
спирт (включени в опаковката)

 2 памучни тампона или марлен компрес
(не са включени в опаковката)

 Специален контейнер за отпадъци (не е 
включен в опаковката)

Измийте и подсушете ръцете си.

Започнете с едната спринцовка, за да 
поставите първата инжекция.

За пълната доза са необходими 2 
инжекции, една след друга.

СТЪПКА 2

Зони за инжектиране

  Зони за инжектиране

Изберете от тези 3 зони за инжектиране:

 предната част на лявото бедро

 предната част на дясното бедро

 на корема, най-малко на 5 см от пъпа

При втората спринцовка инжектирайте на 
разстояние най-малко 3 cм от мястото на 
първата инжекция. Не инжектирайте на 
едно и също място.

Преди всяка инжекция почистете с 
кръгови движения мястото на 
инжектиране с помощта на тампона със 
спирт.
 Не докосвайте и не духайте върху 

мястото на инжектиране, след като е 
почистено. Оставете кожата да изсъхне, 
преди да инжектирате

 Не инжектирайте през дрехите

 Не инжектирайте в кожа, която е 
възпалена, насинена, зачервена, твърда, 
с белези или със стрии

 Не инжектирайте в зони, засегнати от 
псориазис
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СТЪПКА 3

   Проверка на течността

Хванете спринцовката така, че капачката 
на иглата да сочи надолу, както е 
показано.

Проверете течността в спринцовката.

 Нормално е в прозорчето да виждате 
мехурчета

 Течността трябва да е бистра до 
бледожълта и може да съдържа съвсем 
малки бели или прозрачни частици

 Не използвайте, ако течността е мътна 
или съдържа люспи или големи 
частици.

СТЪПКА 4 Отстранете капачката на иглата:

 Хванете спринцовка с едната ръка
между зоната за хващане и капачката 
на иглата

 С другата ръка внимателно издърпайте
капачката на иглата без да я въртите

 Не хващайте и не дърпайте буталото, 
когато сваляте капачката на иглата

 Възможно е да видите капка течност в 
края на иглата. Това е нормално

 Изхвърлете капачката на иглата 
 Не докосвайте иглата с пръсти и не 

позволявайте иглата да се докосне до 
нищо

СТЪПКА 5 Дръжте тялото на спринцовката в едната 
ръка между палеца и показалеца, както се 
държи молив.

Захванете внимателно почистената кожа с 
другата си ръка и я задръжте здраво.

Вкарайте иглата докрай в кожата под ъгъл 
от около 45 градуса с едно бързо, рязко 
движение. Задръжте спринцовката 
неподвижно под същия ъгъл.
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СТЪПКА 6

   Предпазител на иглата

Бавно натиснете буталото докрай, докато 
цялата течност се инжектира.

Издърпайте иглата от кожата, като 
едновременно с това придържате 
спринцовката под същия ъгъл.

Бавно отстранете палеца си от буталото.
Тогава предпазителят на иглата ще я 
покрие.

 Предпазителят на иглата не се 
активира, докато не бъде инжектирана 
цялата течност.

 Ако мислите, че не сте приложили 
цялата доза, говорете с Вашия лекар, 
фармацевт или медицинска сестра

Притиснете мястото на инжектиране с 
памучен тампон или марлен компрес и 
задръжте около 10 секунди.

Не разтривайте мястото на инжектиране. 
Може да се появи леко кървене от 
мястото, на което сте инжектирали. Това е 
нормално

СТЪПКА 7

Необходими са 2 инжекции

За пълната доза са необходими две 
инжекции, една след друга.

 Повторете стъпки от 2 до 6 с втората
спринцовка

 Инжектирайте втората спринцовка 
веднага след първата инжекция, но 
поне на 3 cm от първото инжектиране

СТЪПКА 8 Изхвърлете използваните спринцовки в 
специален контейнер за отпадъци веднага 
след употреба.

 Не изхвърляйте използваните 
спринцовки в контейнера за битови 
отпадъци

 Вашият лекар, фармацевт или 
медицинска сестра ще Ви кажат как да 
върнете напълнения специален 
контейнер за отпадъци



114

Листовка: информация за пациента

Skyrizi 600 mg концентрат за инфузионен разтвор
ризанкизумаб (risankizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като 
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани 
реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То 
може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази 
листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi
3. Как да използвате Skyrizi
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Skyrizi
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва

Skyrizi съдържа активното вещество ризанкизумаб.

Skyrizi се използва за лечение на възрастни пациенти с умерена до тежка форма на болестта на 
Crohn.

Как действа Skyrizi

В организма този лекарствен продукт действа, като спира действието на белтък, наречен 
интерлевкин-23 („IL-23“), който причинява възпаление.

Болестта на Crohn е възпалително заболяване на храносмилателния тракт. Ако имате активна 
форма на болестта на Crohn, първо ще Ви бъдат прилагани други лекарства. Ако тези лекарства 
не действат достатъчно добре, ще Ви бъде предписан Skyrizi за лечение на болестта на Crohn.

Skyrizi намалява възпалението и затова може да помогне за намаляване на признаците и 
симптомите на Вашето заболяване.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi

Не използвайте Skyrizi
 ако сте алергични към ризанкизумаб или към някоя от останалите съставки на това 
лекарство (изброени в точка 6).
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 ако имате инфекция, включително активна туберкулоза, която Вашият лекар счита за 
важна.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и по време на употребата на 
Skyrizi

 ако в момента имате инфекция или имате инфекция, която се повтаря многократно.

 ако имате туберкулоза (ТБ).

 ако наскоро Ви е направена или планирате да Ви бъде направена имунизация (ваксина). 
По време на употребата на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове ваксини.

Важно е Вашият лекар или медицинска сестра да запишат партидния номер на Вашия Skyrizi.
Всеки път, когато получите нова опаковка Skyrizi, Вашият лекар или медицинска сестра трябва 
да запишат датата и партидния номер (които се намират върху опаковката след „Партиден №“ и 
„Lot”).

Алергични реакции
Незабавно трябва да кажете на Вашия лекар или да потърсите медицинска помощ, ако
забележите някакви признаци на алергична реакция, докато приемате Skyrizi, като например:

 затруднено дишане или преглъщане

 подуване на лицето, устните, езика или гърлото

 силен сърбеж по кожата с червен обрив или подутини

Деца и юноши
Skyrizi не се препоръчва за деца и юноши под 18 години. Това е така, защото Skyrizi не е 
проучван в тази възрастова група.

Други лекарства и Skyrizi
Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра,

 ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

 ако наскоро Ви е поставена или ще Ви бъде поставена ваксина. По време на употребата
на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове ваксини.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и 
по време на употребата на Skyrizi.

Бременност, контрацепция и кърмене
Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте 
се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Това се налага, тъй като не е известно 
как това лекарство ще повлияе на бебето.

Ако сте жена, която може да забременее, трябва да прилагате контрацепция по време на
лечението с това лекарство и в продължение най-малко 21 седмици след последната Ви доза от
Skyrizi.

Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар преди употребата на това
лекарство.

Шофиране и работа с машини
Няма вероятност Skyrizi да повлияе способността за шофиране и работа с машини.

Skyrizi съдържа натрий
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да 
се каже, че практически не съдържа натрий.
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3. Как да използвате Skyrizi

Ще започнете лечението със Skyrizi с начална доза, която ще бъде приложена от Вашия лекар 
или медицинска сестра чрез капково вливане в ръката Ви (интравенозна инфузия).

Начални дози
Колко? Кога?

Начални дози 600 mg Когато Вашият лекар Ви каже
600 mg 4 седмици след първата доза
600 mg 4 седмици след втората доза

След това ще получавате Skyrizi като подкожна инжекция. Вижте листовката на Skyrizi 360 mg 
инжекционен разтвор в патрон.

Поддържащи дози
Колко? Кога?

1-ва 
поддържаща 
доза

360 mg 4 седмици след последната начална 
доза (на седмица 12)

Следващи дози 360 mg На всеки 8 седмици, започвайки след 
първата поддържаща доза

Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi
Ако забравите или пропуснете часа си за някоя от Вашите дози, свържете се с Вашия лекар, за 
да си запишете нов час веднага щом си спомните.

Ако сте спрели употребата на Skyrizi
Не спирайте да използвате Skyrizi, без да сте говорили с Вашия лекар преди това. Ако спрете
лечението, Вашите симптоми може да се възобновят.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции
Незабавно информирайте Вашия лекар или потърсете медицинска помощ, ако забележите 
симптоми на сериозна инфекция, като например:
 висока температура, подобни на грип симптоми, нощно изпотяване
 чувство на умора или недостиг на въздух, кашлица, които не преминават
 топла, зачервена и болезнена кожа или болезнен кожен обрив с мехури

Вашият лекар ще реши дали може да продължите да използвате Skyrizi.

Други нежелани реакции
Ако получите някоя от следните нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 човека
 инфекции на горните дихателни пътища със симптоми като болки в гърлото и запушен 
нос
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Чести: могат да засегнат до 1 на 10 човека
 чувство на умора
 гъбични инфекции на кожата
 реакции на мястото на инжектиране (като зачервяване или болка)
 сърбеж
 главоболие
 обрив

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 човека
 малки надигнати червени подутини по кожата
 копривна треска (уртикария)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска 
сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете 
също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, 
посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос, 
за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Skyrizi

Skyrizi 600 mg концентрат за инфузионен разтвор се прилага в болница или клиника и не трябва 
да се налага пациентите да го съхраняват или боравят с него. 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и 
външната картонена опаковка след „EXP“/„Годен до:“.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C). Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в оригиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

Не разклащайте флакона Skyrizi. Продължителното енергично разклащане може да повреди 
лекарството.

Не използвайте това лекарство, ако течността е мътна или съдържа люспи или големи частици.

Всеки флакон е предназначен само за еднократна употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Skyrizi

- Активното вещество е ризанкизумаб. Всеки флакон съдържа 600 mg ризанкизумаб в 
10 ml разтвор.

- Другите съставки са натриев ацетат трихидрат, оцетна киселина, трехалоза дихидрат, 
полисорбат 20 и вода за инжекции.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Как изглежда Skyrizi и какво съдържа опаковката

Skyrizi е бистра и безцветна до светложълта течност във флакон. Течността може да съдържа 
малки бели или прозрачни частици.

Всяка опаковка съдържа 1 флакон.

Притежател на разрешението за употреба

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

Производител

AbbVie S.r.l.
04011 Campoverde di Aprilia
(Latina)
Италия

или

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB 
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o. 
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843
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Eesti
AbbVie OÜ 
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH 
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00 

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Португалия
AbbVie, Lda. 
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska 
AbbVie d.o.o.
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ирландия
AbbVie Limited 
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie S.r.l. 
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA 
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: +44 (0)1628 561090

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Подробна и актуализирана информация за този продукт е достъпна чрез сканиране със
смартфон на QR кода, включен по-долу или върху външната картонена кутия. Същата 
информация е достъпна и на следния URL адрес: www.skyrizi.eu

QR код, който трябва да бъде включен

За да чуете или поискате копие от тази листовка на <Брайл>, <едър шрифт> или <аудио>, моля, 
свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба.

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

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, търговското име и 
партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Указания за употреба

1. Този лекарствен продукт трябва да бъде приготвен от медицински специалист, като се 
използва асептична техника.

2. Трябва да се разреди преди употреба.

3. Инфузионният разтвор се приготвя чрез разреждане на концентрата в инфузионен сак 
или стъклена бутилка, съдържаща 5 % декстроза във вода (D5W) (600 mg/10 ml в 100 ml, 
250 ml или 500 ml) до крайна концентрация приблизително 1,2 mg/ml до 6 mg/ml.

4. Разтворът във флакона и разредените разтвори не трябва да се разклащат.

5. Преди началото на интравенозната инфузия съдържанието на инфузионния сак или 
стъклената бутилка за инфузия трябва да бъдат със стайна температура.

6. Вливайте разредения разтвор в продължение на минимум един час. Инфузията трябва да 
се приложи напълно в рамките на 8 часа след разреждането в инфузионния сак.

7. Разтворът във флакона не трябва да се прилага едновременно в една и съща интравенозна 
система с други лекарствени продукти.

Всеки флакон е предназначен само за еднократна употреба и неизползваният лекарствен 
продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните 
изисквания.

Съхранение на разредения разтвор

Доказана е химическа и физическа стабилност по време на употреба за 20 часа при 2 °C до 8 °C 
или до 8 часа при стайна температура (общо време след приготвяне, включително периода на 
съхранение и инфузия), когато разреденият разтвор е защитен от пряка и непряка слънчева 
светлина.

От микробиологична гледна точка приготвената инфузия трябва да се използва веднага. Ако не 
се използва незабавно, времето на използване и условията за съхранение преди употреба са 
отговорност на потребителя и не трябва да са повече от 20 часа при температура от 2 °C до 
8 °C. Да не се замразява.
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Листовка: информация за пациента

Skyrizi 360 mg инжекционен разтвор в патрон
ризанкизумаб (risankizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като 
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани 
реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То 
може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази 
листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi
3. Как да използвате Skyrizi
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Skyrizi
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
7. Указания за употреба

1. Какво представлява Skyrizi и за какво се използва

Skyrizi съдържа активното вещество ризанкизумаб.

Skyrizi се използва за лечение на възрастни пациенти с умерена до тежка форма на болест на 
Crohn.

Как действа Skyrizi

В организма този лекарствен продукт действа, като спира действието на белтък, наречен 
интерлевкин-23 („IL-23“), който причинява възпаление.

Болестта на Crohn е възпалително заболяване на храносмилателния тракт. Ако имате активна 
форма на болестта на Crohn, първо ще Ви бъдат прилагани други лекарства. Ако тези лекарства 
не действат достатъчно добре, ще Ви бъде предписан Skyrizi за лечение на болестта на Crohn.

Skyrizi намалява възпалението и затова може да помогне за намаляване на признаците и 
симптомите на Вашето заболяване.
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2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Skyrizi

Не използвайте Skyrizi

 ако сте алергични към ризанкизумаб или към някоя от останалите съставки на това 
лекарство (изброени в точка 6).

 ако имате инфекция, включително активна туберкулоза, която Вашият лекар счита за 
важна.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и по време на употребата на 
Skyrizi

 ако в момента имате инфекция или ако имате инфекция, която се повтаря многократно.

 ако имате туберкулоза (ТБ).

 ако наскоро Ви е направена или планирате да Ви бъде направена имунизация (ваксина). 
По време на употребата на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове ваксини, 
докато използвате Skyrizi.

Важно е Вашият лекар или медицинска сестра да запишат партидния номер на Вашия Skyrizi.
Всеки път, когато получите нова опаковка Skyrizi, Вашият лекар или медицинска сестра трябва 
да запишат датата и партидния номер (който се намира върху опаковката след „Партиден №“ и 
„Lot”).

Алергични реакции
Незабавно трябва да кажете на Вашия лекар или да потърсите медицинска помощ, ако
забележите някакви признаци на алергична реакция, докато приемате Skyrizi, като например:

 затруднено дишане или преглъщане

 подуване на лицето, устните, езика или гърлото

 силен сърбеж по кожата с червен обрив или подутини

Деца и юноши
Skyrizi не се препоръчва за деца и юноши под 18 години. Това е така, защото Skyrizi не е 
проучван в тази възрастова група.

Други лекарства и Skyrizi
Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра,

 ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

 ако наскоро Ви е поставена или ще Ви бъде поставена ваксина. По време на употребата
на Skyrizi не трябва да Ви се прилагат определени видове ваксини.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди и 
по време на употребата на Skyrizi.

Бременност, контрацепция и кърмене
Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте 
се с Вашия лекар, преди употребата на това лекарство. Това се налага, тъй като не е известно 
как това лекарство ще повлияе на бебето.

Ако сте жена, която може да забременее, трябва да прилагате контрацепция по време на
лечението с това лекарство и в продължение най-малко 21 седмици след последната Ви доза от
Skyrizi.

Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар преди употребата на това
лекарство.
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Шофиране и работа с машини
Няма вероятност Skyrizi да повлияе способността за шофиране и работа с машини.

Skyrizi съдържа натрий
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на патрон, т.е. може да се 
каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да използвате Skyrizi

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако 
не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство се прилага като инжекция под кожата (наречена „подкожна инжекция“).

Колко Skyrizi да използвате

Ще започнете лечението със Skyrizi с начална доза, която ще бъде приложена от Вашия лекар 
или медицинска сестра чрез капково вливане в ръката Ви (интравенозна инфузия).

Начални дози
Колко? Кога?

Начални дози 600 mg Когато Вашият лекар Ви каже
600 mg 4 седмици след първата доза
600 mg 4 седмици след втората доза

След това ще получавате Skyrizi като подкожна инжекция.

Поддържащи дози
Колко? Кога?

1-ва 
поддържаща 
доза

360 mg 4 седмици след последната начална 
доза (на седмица 12)

Следващи дози 360 mg На всеки 8 седмици, започвайки след 
първата поддържаща доза

Вие и Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще решите дали трябва сами да си 
инжектирате това лекарство. Не си инжектирайте това лекарство сами, освен ако не сте 
обучени от Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Лице, което се грижи за Вас, също 
може да Ви постави инжекцията, след като е било обучено.

Преди да си инжектирате Skyrizi самостоятелно, прочетете точка 7: „Указания за
употреба“ в края на тази листовка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Skyrizi
Ако сте използвали повече от необходимата доза Skyrizi или ако дозата Ви е приложена по-
рано от времето по предписание, говорете с Вашия лекар

Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi
Ако сте пропуснали да използвате Skyrizi, инжектирайте дозата веднага щом си спомните. Ако 
не сте сигурни какво да правите, попитайте Вашия лекар.

Ако сте спрели употребата на Skyrizi
Не спирайте да използвате Skyrizi, без да сте говорили с Вашия лекар преди това. Ако спрете
лечението, Вашите симптоми може да се възобновят.
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Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции
Незабавно информирайте Вашия лекар или потърсете медицинска помощ, ако забележите
симптоми на сериозна инфекция, като например:

 висока температура, подобни на грип симптоми, нощно изпотяване

 чувство на умора или недостиг на въздух, кашлица, които не преминават

 топла, зачервена и болезнена кожа или болезнен кожен обрив с мехури

Вашият лекар ще реши дали може да продължите употребата на Skyrizi.

Други нежелани реакции
Ако получите някоя от следните нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 човека

 инфекции на горните дихателни пътища със симптоми като болки в гърлото и запушен 
нос

Чести: може да засегнат до 1 на 10 човека

 чувство на умора

 гъбични инфекции на кожата

 реакции на мястото на инжектиране (като зачервяване или болка)

 сърбеж

 главоболие

 обрив

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 човека

 малки надигнати червени подутини по кожата

 копривна треска (уртикария)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска 
сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете 
също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, 
посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос, 
за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Skyrizi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на патрона и 
външната картонена опаковка след „EXP“/„Годен до:“.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C). Да не се замразява.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Съхранявайте патрона в оригиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство, ако течността е мътна или съдържа люспи или големи частици.

Всеки прикрепящ се към тялото инжектор с патрон е само за еднократна употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Skyrizi
- Активното вещество е ризанкизумаб. Всеки патрон съдържа 360 mg ризанкизумаб в 

2,4 ml разтвор.
- Другите съставки са натриев ацетат трихидрат, оцетна киселина, трехалоза дихидрат, 

полисорбат 20 и вода за инжекции.

Как изглежда Skyrizi и какво съдържа опаковката
Skyrizi е бистра и безцветна до жълта течност в патрон. Течността може да съдържа малки бели 
или прозрачни частици.

Всяка опаковка съдържа 1 патрон и 1 прикрепящ се към тялото инжектор.

Притежател на разрешението за употреба и производител

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB 
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o. 
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843
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Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH 
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00 

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Португалия
AbbVie, Lda. 
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska 
AbbVie d.o.o.
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ирландия
AbbVie Limited 
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie S.r.l. 
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA 
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: +44 (0)1628 561090

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Подробна и актуализирана информация за този продукт е налична чрез сканиране на QR кода, 
посочен по-долу или върху външната опаковка, със смартфон. Същата информация е налична и 
на следния URL адрес: www.skyrizi.eu

QR код, който трябва да бъде включен

http://www.ema.europa.eu/
http://www.skyrizi.eu/
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За да изслушате или поискате екземпляр от листовката на <Брайл>, <с едър шрифт> или <в 
аудио версия>, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за 
употреба.

7. Указания за употреба

Моля, прочетете цялата точка 7, преди да използвате Skyrizi

Прикрепящ се към тялото инжектор Skyrizi

Изглед 
отпред

Залепващ
материал

Светлинен 
индикатор 
за статус

Бутон за стартиране
Не натискайте, докато не сте 
готови да инжектирате.

Сива вратичка
Не затваряйте 
сивата вратичка
без да има
патрон вътре

Прозорче за 
лекарството

Езичета 
за 
отлепване

Изглед отзад
Прозрачна
пластмасова 
лента

Капачка на иглата Залепваща подложка



128

Внимавайте. Иглата е вътре
(под капачката на иглата)
Не докосвайте областта на капачката на 
иглата или иглата

Зелено езиче
за отлепване 
на малката 
част

Зелено езиче за 
отлепване на 
голямата част

Страничен изглед

                               Ключалка 
на вратичката
Отварящата се страна има 
ръбове 
Сивата вратичка трябва да е 
леко отворена 
Не затваряйте сивата 
вратичка без патрон вътре

                            Капачка на 
иглата

Иглата е вътре (под 
капачката на иглата)
Не докосвайте областта на 
капачката на иглата или 
иглата
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Патрон

Бяло бутало,
придвижващо се се през 
камерата 
към дъното на патрона, 
докато лекарството се
инжектира.

                          Лекарство

             По-малкък долен 
връх

По-голям връх на 
патрона
Не усуквайте и не 
отстранявайте

Срок на годност (EXP)
Намира се на етикета на 
патрона

Важна информация, която трябва да знаете, преди да инжектирате Skyrizi
 Трябва да преминете обучение как да инжектирате Skyrizi, преди да поставите инжекция. 

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако имате нужда от помощ
 Отбележете датите в календара си, за да знаете кога да инжектирате Skyrizi
 Прикрепящият се към тялото инжектор за еднократна употреба е предназначен за 

използване само с патрон Skyrizi
 Съхранявайте Skyrizi в оригиналната картонена кутия, за да предпазите лекарството от 

светлина, докато дойде време да го използвате
 Извадете картонената опаковка от хладилника и я оставете на стайна температура далеч 

от пряка слънчева светлина поне 45 до 90 минути преди инжектиране.
 Не позволявайте прикрепящият се към тялото инжектор да се намокри с вода или други 

течности
 Не докосвайте бутона за стартиране, докато не поставите върху кожата си, прикрепящия 

се към тялото инжектор, зареден с патрона, и сте готови за инжектиране
     Може да натиснете бутона за стартиране само веднъж

 По време на процеса на инжектиране трябва да се ограничи физическата активност. 
Могат да се извършват леки физически дейности, като ходене, протягане и навеждане

 Не отлагайте инжектирането на лекарството след зареждане на почистения патрон в
прикрепящия се към тялото инжектор. При изчакване лекарството в него ще започне да 
изсъхва и прикрепящият се към тялото инжектор няма да работи след това

 Не инжектирайте, ако течността в прозорчето за проверка на лекарството е мътна или 
съдържа люспи или едри частици. Течността трябва да изглежда бистра до жълта и може 
да съдържа малки бели или прозрачни частици

 Не разклащайте картонената кутия, патрона или прикрепящия се към тялото инжектор
 Не използвайте повторно патрона или прикрепящия се към тялото инжектор

Върнете това лекарство в аптеката
 ако срокът на годност (EXP/Годен до:) е изтекъл
 ако течността някога е била замразявана (дори и да е размразена)
 ако патронът или прикрепящият се към тялото инжектор са изпускани или повредени
 ако перфорациите на картонената кутия са нарушени
 ако бялото хартиено покритие на гнездото е повредено или липсва
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Следвайте стъпките по-долу всеки път, когато използвате Skyrizi

СТЪПКА 1 – Подготовка
Извадете картонената опаковка от хладилника и я 
оставете на стайна температура, далеч от пряка 
слънчева светлина поне 45 до 90 минути преди 
инжектиране.
 Проверете срока на годност (EXP/Годен 
до:) върху картонената кутия. Не използвайте 
Skyrizi, ако срокът на годност (EXP/Годен до:) е 
изтекъл.
 Не изваждайте патрона или прикрепящия 
се към тялото инжектор от картонената кутия, 
докато сте оставили Skyrizi да достигне стайна 
температура
 Не затопляйте Skyrizi по никакъв друг 
начин. Например, не го затопляйте в 
микровълнова фурна или в гореща вода

Специален контейнер за изхвърляне Съберете всички консумативи и измийте 
ръцете си
Поставете следните елементи върху чиста, равна 
повърхност
 Пластмасово гнездо, съдържащо
1 прикрепящ се към тялото инжектор и 1 патрон
 2 тампона, напоени със спирт (не са 
включени в картонената кутия)
 1 парче памук или марля (не са включени 
в картонената кутия)
 специален контейнер за изхвърляне (не е 
включен в картонената кутия)

Измийте и подсушете ръцете си.

Отстранете бялото хартиено покритие на 
гнездото
 Намерете черната стрелка
 Отлепете бялото хартиено покритие от 
пластмасовото гнездо
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Повдигнете пластмасовия капак
 Намерете заобления отвор на горния
капак
 Пъхнете показалеца си в отвора и 
поставете палеца на противоположната страна
 Повдигнете капака, за да го отстраните и 
го оставете настрана

Сива 
вратичка

Бутон за 
старт

         Иглата е вътре 
     (под капачката на иглата)

Проверете прикрепящия се към тялото 
инжектор
 Проверете дали прикрепящият се към 
тялото инжектор е цял и не е повреден
 Сивата вратичка трябва да е леко отворена
 Ако сивата вратичка не се отвори, 
натиснете силно ръбовете ѝ (лявата страна на 
вратичката) и я отворете 
 Не затваряйте сивата вратичка, преди 
патронът да е зареден
 Не използвайте прикрепящия се към 
тялото инжектор, ако го изпуснете, ако откриете 
липсващи части или ако е повреден
 Не докосвайте сивия стартов бутон, 
докато не дойде време за инжектиране. Той може 
да се натисне само веднъж
 Не докосвайте областта на капачката на 
иглата или иглата

Ако сивият бутон за стартиране се натисне, преди 
да сте го поставили върху тялото си, 
прикрепящият се към тялото инжектор вече няма 
да може да се използва. Ако това се случи, 
говорете с Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра.

СТЪПКА 2 - Настройване на прикрепящ се към тялото инжектор
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                      Сива вратичка

Изглед отзад

Иглата е вътре 
(под капачката 
на иглата)

     Капачка на иглата 

Отворете напълно сивата вратичка
 Избягвайте да докосвате зоната на 
капачката на иглата на гърба на прикрепящия се
към тялото инжектор. Иглата е под капачката на 
иглата
 Завъртете сивата вратичка докрай 
надясно, за да я отворите
 Ако сивата вратичка не се отвори, 
натиснете силно ръбовете ѝ (лявата страна на 
вратата) и я отворете 
 Не затваряйте сивата вратичка, преди 
патронът да е зареден

Оставете прикрепящия се към тялото инжектор
настрана.

По-голям връх на патрона

По-
малък 
долен 
връх

Огледайте патрона
Внимателно извадете патрона от пластмасовото
гнездо.
 Не завъртайте и не отстранявайте горната 
част на патрона

Проверете патрона
 Течността трябва да изглежда бистра до 
жълта и може да съдържа малки бели или 
прозрачни частици. Нормално е да се виждат едно
или повече мехурчета
 Не използвайте, ако течността е мътна, с 
променен цвят или съдържа люспи или едри 
частици
 Частите на патрона и прозрачната 
пластмаса не са напукани или счупени
 Не използвайте, ако течността някога е 
била замразявана (дори и да е размразена).
 Не използвайте патрона, ако го изпуснете, 
ако откриете липсващи части или ако е повреден.
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По-малък долен връх
                                    Чист център
                                    на по-малкия
                                    долен връх

Почистете по-малкия долен връх на патрона
Намерете по-малкия долен връх на патрона
 Почистете по-малкия долен връх на патрона с 

тампон, напоен със спирт. Уверете се, че 
използвате тампона със спирт, за да 
почистите центъра на по-малкия долен връх
на патрона

 Не докосвайте по-малкия долен връх на 
патрона след почистване

Поставете патрона изправен 
                               "щрак”

Заредете почистения патрон в прикрепящия се

към тялото инжектор
 Не завъртайте и не отстранявайте горната 

част на патрона
 Първо поставете по-малкия долен връх на 

патрона в прикрепящия се към тялото 
инжектор

 Натиснете силно горната част на патрона, 
докато чуете „щрак“

 След като заредите патрона, може да видите 
няколко капки от лекарството на гърба на 
прикрепящия се към тялото инжектор. Това е 
нормално

Постарайте се да преминете към следващата 

стъпка без забавяне. Изчакването може да изсуши 

лекарството.

„щрак“

Затворете сивата вратичка
Завъртете сивата вратичка наляво, след това я 
натиснете силно и я чуйте как се затваря с 
щракване
 Сивата вратичка трябва да остане заключена 

след зареждане на патрона
 Не затваряйте сивата вратичка, ако патронът 

не е поставен изцяло или липсва
 Продължете без забавяне към следващата 

стъпка

СТЪПКА 3 – Подгответе се за инжектиране

Зони за инжектиране
Изберете и почистете мястото за инжектиране
Изберете от тези 3 зони за инжектиране:

 предната част на лявото бедро
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Зони за инжектиране

 предната част на дясното бедро
 областта на корема най-малко 5 см от пъпа

Не инжектирайте в участъци от кожата, които са 
естествени гънки или са изпъкнали, тъй като 
прикрепящият се към тялото инжектор може да 
падне по време на носене.

Преди инжектирането избършете мястото, където 
ще инжектирате, с кръгови движения с тампон, 
напоен със спирт.

 Не докосвайте и не духайте мястото на 
инжектиране, след като е почистено. 
Оставете кожата да изсъхне, преди да 
поставите прикрепящия се към тялото 
инжектор върху кожата

 Не инжектирайте през дрехите
 Не инжектирайте в кожа, която е възпалена, 

натъртена, зачервена, твърда, с белези или 
стрии, бенки или прекалено окосмяване. 
Можете да отстраните излишното окосмяване 
от мястото на инжектиране

Малка секция    Голяма секция

Иглата е 
вътре
(под 
капачката на 
иглата)

Активиран 
инжектор
Индикаторът 
за статус мига 
със синя 
светлина

Отлепете двете лепенки, за да откриете 

лепилото за кожа
Обърнете прикрепящия се към тялото инжектор, 
за да намерите двете зелени издърпващи се 
езичета
 Избягвайте да докосвате капачката на иглата 

(иглата е вътре)

Отлепете голямата секция, като използвате 
зеленото езиче за издърпване, за да откриете 
лепилото за кожа

Отлепете малката част, като използвате зеленото 
езиче за издърпване, за да откриете лепилото за 
кожа. Това ще премахне прозрачната пластмасова 
лента, активирайки прикрепящия се към тялото 
инжектор

 Проверете индикатора за статус, когато 
прикрепящия се към тялото инжектор издаде
звуков сигнал

 Индикаторът за статус ще мига в синьо, 
когато прикрепящия се към тялото инжектор 
е активиран

 Ако индикаторът за статус не мига в синьо, 
говорете с Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра

 Все още не натискайте сивия бутон за 
стартиране

 Не докосвайте капачката на иглата или иглата
 Не дърпайте залепващия материал от 

прикрепящия се към тялото инжектор и
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 не позволявайте на лепящата страна да се 
сгъне и залепне за себе си

Прикрепящият се към тялото инжектор Skyrizi 
трябва да се постави върху кожата и 
инжектирането трябва да започне в рамките на 
30 минути след отстраняване на зелените езичета, 
в противен случай няма да работи. Постарайте се 
да преминете към следващата стъпка без 
забавяне.

Прикрепящият се към тялото инжектор не 

работи правилно, ако индикаторът за статус 

мига в червено. Не продължавайте да го 

използвате.
Потърсете Вашият лекар, фармацевт или 
медицинска сестра за помощ.
Ако прикрепящият се към тялото инжектор е 
прикрепен към тялото Ви, внимателно го 
отстранете от кожата си.

Подгответе прикрепящия се към тялото 

инжектор за поставяне
 Захванете и задръжте участък от кожата на 

корема, така че да създадете твърда, плоска 
повърхност за инжектиране на най-малко 5 см 
от пъпа. Стойте изправени, за да избегнете 
образуването на кожни гънки и издутини.

 Ако ще инжектирате върху предната част на 
лявото или дясното бедро, не е необходимо да 
захващате участък от кожата.

Уверете се, че сте поставили прикрепящия се към 

тялото инжектор така, че да виждате синята 

светлина за статуса.

Поставете прикрепящия се към тялото 

инжектор върху кожата си
 Когато синята светлина мига, прикрепящият 

се към тялото инжектор е готов. Поставете 
инжектора върху почистената кожа така, че да 
виждате индикатора за статус

 Не поставяйте прикрепящия се към тялото 
инжектор върху дрехи. Поставяйте само 
върху гола кожа. 

 Прокарайте пръста си около лепящия 
материал, за да го закрепите

 Не местете и не донагласяйте прикрепящия се
към тялото инжектор, след като е бил 
поставен върху кожата Ви

Продължете без забавяне към следващата стъпка.
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СТЪПКА 4 - Инжектиране на Skyrizi

"щрак”

Започване на инжектирането
Натиснете силно и отпуснете сивия бутон за 
стартиране
 Ще чуете "щрак" и може да почувствате 

убождането на иглата
 Проверете индикатора за статус, когато 

прикрепящия се към тялото инжектор издаде 
звуков сигнал

 След започване на инжектирането 
индикаторът за статус ще мига непрекъснато 
в зелено

 След като започнете инжектирането, ще чуете 
звуци на изпомпване, докато прикрепящия се
към тялото инжектор инжектира лекарството

Не продължавайте да използвате инжектора, ако 
индикаторът за статус мига в червено.
Внимателно отстранете от кожата, ако 
индикаторът за статус мига в червено. Ако това се 
случи, говорете с Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра.
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Изчакайте инжектирането да приключи
 Може да отнеме до 5 минути, за да се 

инжектира пълната доза от лекарството. 
Прикрепящият се към тялото инжектор ще 
спре автоматично, когато инжектирането 
приключи

 По време на инжектирането индикаторът за 
статус ще продължи да мига в зелено

 По време на инжектирането ще чуете звуци на 
изпомпване, докато прикрепящия се към 
тялото инжектор инжектира лекарството

 По време на инжектирането могат да се 
извършват леки физически дейности, като 
ходене, протягане и навеждане.

Не продължавайте да използвате прикрепящия се
към тялото инжектор, ако индикаторът за статус 
мига в червено. Внимателно отстранете от 
кожата, ако индикаторът за статус мига в червено. 
Ако това се случи, говорете с Вашия лекар, 
фармацевт или медицинска сестра.

Инжектирането е приключило, когато
 Прикрепящият се към тялото инжектор спре

да работи сам
 Чуете звуков сигнал и индикаторът за статус 

започне постоянно да свети зелено. Ако 
индикаторът за статус е променил цвета си на
постоянна зелена светлина, това означава, че 
инжектирането е приключило.
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Отстранете инжектора
 Не поставяйте пръстите си върху задната 

страна на прикрепящия се към тялото 
инжектор, когато го отстранявате от кожата 
си.

 Когато инжектирането приключи, хванете 
ъгъла на лепенката, за да отлепите 
внимателно инжектора от кожата

 Избягвайте да докосвате зоната на капачката 
на иглата или иглата на гърба на инжектора.

 След като премахнете инжектора, ще чуете 
няколко звукови сигнала и индикаторът за 
статус ще изгасне

 Капачката на иглата ще покрие иглата, след 
като инжекторът бъде отстранен от кожата

 Нормално е да видите няколко малки капки 
течност върху кожата си, след като 
отстраните инжектора

 Натиснете памучен тампон или марля върху 
кожата на мястото на инжектиране и задръжте 
за 10 секунди

 Не разтривайте мястото на инжектиране
 Леко кървене на мястото на инжектиране е 

нормално

Продължете към следващата стъпка.

СТЪПКА 5 - Край
Проверете прикрепящия се към тялото 
инжектор
Проверете прозорчето за лекарството и 
индикатора за статус.

Проверете дали бялото бутало запълва цялото 
прозорче за лекарството и дали непрекъснатата 
зелена светлина е изгаснала, което показва, че 
цялото лекарство е инжектирано.
 Ако бялото бутало не запълва прозорчето, 

говорете с Вашия лекар, фармацевт или 
медицинска сестра
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Специален контейнер за изхвърляне Изхвърляне

Изхвърлете използвания прикрепящ се към 

тялото инжектор в специален контейнер за 

отпадъци веднага след употреба.
 Иинжекторът съдържа батерии, електроника и 

игла.
 Оставете патрона в инжектора.
 Не изхвърляйте използвания инжектор при 

битовите отпадъци.
 Вашият лекар, фармацевт или медицинска 

сестра ще Ви кажат как да върнете пълния 
специален контейнер за изхвърляне. Може да 
има местни указания за изхвърляне.
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