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ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT
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Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa 
huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif 
għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest
Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest
Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 150 mg ta’ risankizumab f’soluzzjoni ta’ 1 mL.

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 150 mg ta’ risankizumab f’soluzzjoni ta’ 1 mL.

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 75 mg ta’ risankizumab f’soluzzjoni ta’ 0.83 mL.

Risankizumab huwa antikorp monoklonali ta’ immunoglobina umanizzata G1 (IgG1) prodotta f’ċelluli 
tal-Ovarju tal-Ħamster Ċiniż permezz ta’ teknoloġija ta’ DNA rikombinanti.

Eċċipjenti b’effett magħruf (75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni biss)

Dan il-prodott mediċinali fih 68.0 mg sorbitol għal kull doża ta’ 150 mg.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni)

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest u f’siringa mimlija għal-lest

Is-soluzzjoni hija bla kulur għal safranija u ċara għal ftit opalexxenti.

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Is-soluzzjoni hija bla kulur għal kemxejn safranija u ċara għal ftit opalexxenti.
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4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Psorjażi bil-Qoxra

Skyrizi huwa indikat għal trattament ta’ psorjażi bil-qoxra moderata sa severa fl-adulti li huma 
kandidati għal terapija sistemika.

Artrite Psorjatika

Skyrizi, waħdu jew flimkien ma’ methotrexate (MTX), huwa indikat għat-trattament ta’ artrite 
psorjatika attiva fl-adulti li kellhom rispons inadegwat jew li ma ttollerawx mediċina waħda, jew 
diversi mediċini antirewmatiċi li jimmodifikaw l-marda (DMARDs, disease-modifying antirheumatic 
drugs).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Dan il-prodott mediċinali huwa maħsub biex jintuża taħt il-gwida u s-sorveljanza ta’ tabib 
b’esperjenza fid-dijanjożi u fit-trattament tal-kundizzjonijiet li hu indikat għalihom Skyrizi.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hija ta’ 150 mg mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda f’ġimgħa 0, ġimgħa 4 u 
kull 12-il ġimgħa wara dan (bħala żewġ injezzjonijiet ta’ 75 mg f’siringa mimlija għal-lest jew bħala 
injezzjoni waħda ta’ 150 mg f’pinna mimlija għal-lest jew f’siringa mimlija għal-lest).

Għandha tingħata kunsiderazzjoni għat-twaqqif tat-trattament f’pazjenti li ma juru l-ebda rispons wara 
16-il ġimgħa ta’ trattament. Xi pazjenti bi psorjażi bil-qoxra b’rispons parzjali inizjali jistgħu 
sussegwentement jmorru għall-aħjar meta t-trattament jitkompla wara s-16-il ġimgħa.

Doża maqbuża

Jekk tinqabeż doża, id-doża għandha tingħata malajr kemm jista’ jkun. Wara dan, id-dożaġġ għandu 
jitkompla fil-ħin skedat regolari.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (ta’ 65 sena u iktar)

Mhu meħtieġ l-ebda aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 5.2).
Hemm informazzjoni limitata f’individwi ta’ età ≥65 sena.

Indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Ma sar l-ebda studju speċifiku biex jiġi vvalutat l-effett tal-indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi fuq 
il-farmakokinetika ta’ risankizumab. Dawn il-kondizzjonijiet ġeneralment mhumiex mistennija li 
jkollhom xi impatt sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ antikorpi monoklonali u ma jitqies li huwa 
meħtieġ l-ebda aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ risankizumab fit-tfal u fl-adolexxenti minn età ta’ 5 snin sa 18-il sena ma 
ġewx determinati. M’hemm l-ebda data disponibbli.
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M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ risankizumab fit-tfal ta’ età taħt is-6 snin għal indikazzjoni ta’ 
psorjażi bil-qoxra moderata sa severa jew fit-tfal ta’ età taħt il-5 snin għal indikazzjoni ta’ artrite 
psorjatika.

Pazjenti b’piż eċċessiv

Ma hemm bżonn ta’ ebda aġġustament tad-doża (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata 

Skyrizi jingħata permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda.

L-injezzjoni għandha tingħata fil-koxxa jew fl-addome. Il-pazjenti m’għandhomx jinjettaw f’partijiet 
fejn il-ġilda tkun sensittiva, imbenġla, eritematuża, iebsa, jew affettwata mill-psorjasi.

Il-pazjenti jistgħu jinjettaw Skyrizi lilhom infushom wara taħriġ fit-teknika tal-injezzjoni taħt il-ġilda. 
Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex jaqraw l-“Istruzzjonijiet għall-użu” ipprovduti fil-
fuljett ta’ tagħrif qabel l-għoti.

L-għoti ta’ Skyrizi fil-parti ta’ fuq tan-naħa ta’ barra tad-driegħ jista’ jsir biss minn professjonist tal-
kura tas-saħħa jew minn persuna li tieħu ħsieb lill-pazjent.

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Għandhom jiġu injettati żewġ siringi mimlija għal-lest għad-doża sħiħa ta’ 150 mg. Iż-żewġ 
injezzjonijiet għandhom jingħataw f’partijiet anatomiċi differenti. 

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-
sezzjoni 6.1.

Infezzjonijiet attivi klinikament importanti (eż. tuberkulożi attiva, ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Traċċabilità

Sabiex tittejjeb it-traċċabilità tal-prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott 
amministrat għandhom jiġu rrekordjati.

Infezzjonijiet

Risankizumab jista’ jżid ir-riskju ta’ infezzjoni. 

F’pazjenti b’infezzjoni kronika, bi storja ta’ infezzjoni rikorrenti, jew b’fatturi ta’ riskju magħrufin 
għal infezzjoni, risankizumab għandu jintuża b’kawtela. It-trattament b’risankizumab ma għandux 
jinbeda f’pazjenti bi kwalunkwe infezzjoni attiva klinikament importanti sakemm l-infezzjoni tirrisolvi 
ruħha jew tiġi trattata b’mod adegwat.

Il-pazjenti ttrattati b’risankizumab għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex ifittxu parir mediku jekk 
iseħħu sinjali jew sintomi ta’ infezzjoni kronika jew akuta klinikament importanti. Jekk pazjent 
jiżviluppa infezzjoni bħal din jew ma jkunx qiegħed jirrispondi għal terapija standard għall-infezzjoni, 
il-pazjent għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib u risankizumab m’għandux jingħata sakemm tfiq l-
infezzjoni.
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Tuberkolożi

Qabel il-bidu tat-trattament b’risankizumab, il-pazjenti għandhom jiġu evalwati għal infezzjoni tat-
tuberkulożi (TB). Il-pazjenti li jirċievu risankizumab għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u 
sintomi ta’ TB attiva. Għandha tiġi kkunsidrata terapija kontra t-TB qabel il-bidu ta’ risankizumab 
f’pazjenti bi storja ta’ TB latenti jew attiva li fihom ma jistax jiġi kkonfermat kors adegwat ta’ 
trattament. 

Immunizzazzjonijiet 

Qabel il-bidu ta’ terapija b’risankizumab, għandu jiġi kkunsidrat li jingħataw l-immunizzazzjonijiet 
xierqa kollha skont il-linji gwida tal-immunizzazzjoni attwali. Jekk pazjent ikun irċieva tilqim ħaj 
(virali jew batterjali), huwa rrakkomandat li tistenna għall-inqas 4 ġimgħat qabel jibda t-trattament 
b’risankizumab. Pazjenti ttrattati b’risankizumab ma għandhomx jirċievu tilqim ħaj matul it-trattament 
u għal mill-inqas 21 ġimgħa wara t-trattament (ara sezzjoni 5.2).

Sensittività eċċessiva

Jekk isseħħ reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva serja, l-għoti ta’ risankizumab għandu jitwaqqaf 
immedjatament u għandha tinbeda terapija xierqa. 

Eċċipjenti b’effett magħruf

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest jew f’siringa mimlija għal-lest

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull pinna mimlija għal-lest jew 
siringa mimlija għal-lest, jiġifieri, essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Dan il-prodott mediċinali fih 68.0 mg sorbitol għal kull doża ta’ 150 mg.
L-effett addittiv ta’ prodotti li fihom sorbitol (jew fructose) amministrati b’mod konkomittanti u t-
teħid ta’ sorbitol (jew fructose) mad-dieta, għandu jitqies.

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) għal kull doża ta’ 150 mg, jiġifieri 
essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Risankizumab mhuwiex mistenni li jgħaddi minn metaboliżmu mill-enzimi tal-fwied jew minn 
eliminazzjoni mill-kliewi. Mhumiex mistennija interazzjonijiet bejn risankizumab u inibituri, indutturi, 
jew substrati ta’ enzimi li jimmetabolizzaw il-prodott mediċinali, u mhu meħtieġ l-ebda aġġustament 
fid-doża (ara sezzjoni 5.2).

Terapija immunosoppressiva konkomitanti jew fototerapija

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ risankizumab flimkien mal-immunosoppressanti, inkluż bijoloġiċi jew 
fototerapija, ma ġewx evalwati.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw metodu ta’ kontraċettiv effettiv waqt u għal tal-inqas 
21 ġimgħa wara t-trattament.
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Tqala

Għal risankizumab m’hemmx data jew hemm data limitata (inqas minn 300 riżultat ta’ tqala) dwar l-
użu fin-nisa tqal. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti tossiċi fuq is-sistema 
riproduttiva. Bħala prekawzjoni, hu preferibbli li ma jintużax risankizumab waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk risankizumab jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. IgGs umani huma 
magħrufa li jiġu eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem matul l-ewwel ftit jiem wara t-twelid, li 
jonqos għal konċentrazzjonijiet baxxi ftit wara; konsegwentement, ir-riskju għat-tarbija li titredda’ 
mhux eskluż waqt dan il-perjodu qasir. Għandha tittieħed deċiżjoni dwar jekk il-mara twaqqafx it-
trattament b’risankizumab, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju 
tat-trattament għall-mara.

Fertilità

L-effett ta’ risankizumab fuq il-fertilità tal-bniedem ma ġiex evalwat. Studji f’annimali ma wrewx 
effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Risankizumab m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem 
magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati bl-aktar mod frekwenti kienu infezzjonijiet fil-parti 
respiratorja ta’ fuq (minn 13 % fil-psorjażi għal 15.6 % fil-marda ta’ Crohn).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi għal risankizumab mill-istudji kliniċi (Tabella 1) għal psorjażi jew artrite 
psorjatika huma elenkati skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u huma bbażati fuq il-
konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1 000 sa 
< 1/100); rari (≥ 1/10 000 sa < 1/1 000) u rari ħafna (< 1/10 000).
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Tabella 1: Lista tar-reazzjonijiet avversi

Sistema tal-Klassifika 
tal-Organi

Frekwenza Reazzjonijiet avversi

Infezzjonijiet u 
infestazzjonijiet

Komuni ħafna Infezzjonijiet fil-parti 
respiratorja ta’ fuqa

Komuni Infezzjonijiet tal-
ħżieżab

Mhux komuni Follikulite
Disturbi fis-sistema 
nervuża

Komuni Uġigħ ta’ rasc

Disturbi fil-ġilda u fit-
tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni Prurite 
Raxx

Mhux komuni Urtikarja
Disturbi ġenerali u 
kondizzjonijiet ta’ 
mnejn jingħata

Komuni Għejad

Reazzjonijiet fis-sit tal-
injezzjonie

a Tinkludi: infezzjoni fl-apparat respiratorju (virali, batterjali, jew mhux speċifikata), 
sinusite (inkluż akuta), rinite, nażofarinġite, farinġite (inkluż virali), tonsillite, 
larinġite, trakeite

b Tinkludi: tinea pedis, tinea cruris, ħżieża tal-ġisem, tinea versicolor, tinea manuum, 
onikomikożi, infezzjoni tal-ġilda fungali

c Tinkludi: uġigħ ta’ ras, uġigħ ta’ ras minħabba tensjoni, uġigħ ta’ ras minħabba 
sinus

d Tinkludi: għeja, astenija
e Tinkludi: tbenġil fis-sit tal-injezzjoni, eritema, ematoma, emorraġija, irritazzjoni, 

uġigħ, pruritu, reazzjoni, nefħa, ebusija, raxx

Deskrizzjoni tar-reazzjonijiet avversi magħżulin

Infezzjonijiet

Ir-rata ta’ infezzjonijiet kienet 75.5 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu mill-istudji kliniċi tal-
psorjażi u 43.0 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu mill-istudji kliniċi tal-artrite psorjatika, 
inkluż esponiment fit-tul għal risankizumab. Il-maġġoranza tal-każijiet kienu mhux serji u ħfief sa 
moderati fis-severità u ma wasslux għat-twaqqif ta’ risankizumab. Ir-rata ta’ infezzjonijiet serji kienet 
ta’ 1.7 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu mill-istudji tal-psorjażi u 2.6 avveniment għal kull 
100 sena tal-individwu mill-istudji kliniċi tal-artrite psorjatika (ara sezzjoni 4.4).

Artrite psorjatika

B’mod globali, il-profil ta’ sigurtà osservat f’pazjenti b’artrite psorjatika ttrattati b’risankizumab kien 
konsistenti mal-profil ta’ sigurtà osservat f’pazjenti bi psorjażi bil-qoxra.

Immunoġeniċità

Bħal kull proteina terapewtika, hemm potenzjal għall-immunoġeniċità b’risankizumab. L-
identifikazzjoni tal-formazzjoni tal-antikorpi tiddependi ħafna mis-sensittività u mill-ispeċifiċità tal-
assaġġ.

Għal individwi ttrattati b’risankizumab bid-doża klinika rakkomandata sa 52 ġimgħa fil-provi kliniċi 
tal-psorjażi, ġew identifikati antikorpi kontra l-mediċina li dehru mit-trattament u antikorpi 
newtralizzanti f’24 % (263/1 079) u f’14 % (150/1 079) tal-individwi evalwati, rispettivament.
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Għal ħafna mill-individwi bil-psorjażi, l-antikorpi għal risankizumab jinkludu antikorpi newtralizzanti 
li ma kinux assoċjati ma’ tibdil fir-rispons jew fis-sigurtà klinika. Fost il-ftit individwi (bejn wieħed u 
ieħor 1%; 7/1 000 f’ġimgħa 16 u 6/598 f’ġimgħa 52) b’titres tal-antikorpi għoljin (>128), ir-rispons 
kliniku deher li kien imnaqqas. L-inċidenza tar-reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni kienet numerikament 
ogħla fil-gruppi anti-mediċina anti-korp pożittiv meta mqabbel ma’ gruppi anti-mediċina anti-korp 
negattiv fuq perjodu ta’ żmien qasir (16-il ġimgħa: 2.7% vs 1.3%) u trattament fuq perjodu ta’ żmien 
itwal (>52 ġimgħa: 5.0% vs 3.3%). Ir-reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni kienu kollha ħfief għal 
moderati fis-severità tagħhom, l-ebda waħda minnhom ma kienet serja u l-ebda waħda minnhom ma 
wasslet għall-waqfien ta’ risankizumab.

Għal individwi ttrattati b’risankizumab bid-doża klinika rakkomandata sa 28 ġimgħa fil-provi kliniċi 
tal-artrite psorjatika, ġew identifikati antikorpi kontra l-mediċina li dehru mit-trattament u antikorpi 
newtralizzanti fi 12.1% (79/652) u 0% (0/652) tal-individwi evalwati, rispettivament. L-antikorpi għal 
risankizumab ma kinux assoċjati ma’ tibdil fir-rispons jew fis-sigurtà klinika għall-artrite psorjatika.

Anzjani

Hemm informazzjoni dwar is-sigurtà limitata f’individwi li għandhom ≥65 sena.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott 
mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni 
avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċix V.

4.9 Doża eċċessiva

Fil-każ ta’ doża eċċessiva, huwa rrakkomandat li l-pazjent jiġi mmonitorjat għal kwalunkwe sinjal jew 
sintomu ta’ reazzjonijiet avversi u għandu jinbeda trattament sintomatiku xieraq immedjatament.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosoppressanti, inibituri ta’ interleukin, Kodiċi ATC: L04AC18

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Risankizumab huwa antikorp monoklonali ta’ immunoglobina umanizzata G1 (IgG1) li b’mod selettiv 
jeħel b’affinità għolja mas-subunità p19 taċ-ċitokina ta’ interleukin 23 (IL-23) umana mingħajr ma 
jeħel ma’ IL-12 u jinibixxi l-interazzjoni tagħha mal-kumpless tar-riċettur ta’ IL-23. IL-23 hija 
ċitokina li hija involuta f’risponsi infjammatorji u immunitarji. Billi jimblokka IL-23 milli teħel mar-
riċettur tagħha, risankizumab jinibixxi l-għoti ta’ sinjali taċ-ċellula dipendenti minn IL-23 u r-rilaxx 
ta’ ċitokini proinfjammatorji. 

Effetti farmakodinamiċi

Fi studju ta’ individwi bil-psorjażi, l-espressjoni tal-ġeni assoċjati mal-assi IL-23/IL-17 tnaqqset fil-
ġilda wara dożi uniċi ta’ risankizumab. It-tnaqqis fil-ħxuna epidermali, l-infiltrazzjoni ta’ ċelluli 
infjammatorji, u l-espressjoni tal-markaturi tal-marda psorjatika ġew osservati wkoll fil-leżjonijiet 
psorjatiċi.

Fi studju ta’ individwi bl-artrite psorjatika, ġie osservat tnaqqis statistikament u klinikament sinifikanti 
mil-linja bażi f’ġimgħa 24 f’bijomarkaturi assoċjati ma’ IL-23 u IL-17, inkluż serum IL-17A, IL-17F, 

about:blank


9

u IL-22 wara t-trattament b’150 mg risankizumab mogħti taħt il-ġilda f’ġimgħa 0, ġimgħa 4 u kull 12-
il ġimgħa wara dan.

Effikaċja klinika u sigurtà

Psorjażi bil-Qoxra

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ risankizumab ġew ivvalutati f’2 109 individwi bi psorjażi bil-qoxra 
moderata sa severa f’erba’ studji multiċentriċi, randomizzati, double-blind (ULTIMMA-1, 
ULTIMMA-2, IMMHANCE, u IMMVENT). L-individwi li ġew irreġistrati kellhom 18-il sena u aktar 
bi psorjażi bil-qoxra li kellhom involviment tal-erja tas-superfiċe tal-ġisem (BSA) ta’ ≥10 %, punteġġ 
statiku tal-Valutazzjoni Globali tat-Tobba (sPGA) ta’ ≥3 fil-valutazzjoni globali (ħxuna/ebusija tal-
qoxra, eritema, u tqaxxir tal-ġilda) tal-psorjażi fuq skala ta’ severità ta’ 0 sa 4, punteġġ tal-Parti tal-
Psorjażi u l-Indiċi tas-Severità (PASI) ≥12, u li kienu kandidati għal terapija sistemika jew għal 
fototerapija. 

B’mod globali, l-individwi kellhom punteġġ PASI fil-linja bażi medjan ta’ 17.8, BSA medjana ta’ 
20.0 % u punteġġ DLQI tal-linja bażi medjan ta’ 13.0. Punteġġ sPGA fil-linja bażi kien sever fi 
19.3 % tal-individwi u moderat fi 80.7% tal-individwi. Total ta’ 9.8 % tal-individwi tal-istudju 
kellhom storja ta’ artrite psorjatika li ġiet dijanjostikata.

Fl-istudji kollha, 30.9 % tal-individwi ma rċivew ebda terapija sistemika (inkluż mhux bijoloġika jew 
bijoloġika), 38.1 % kienu rċivew fototerapija jew fotokemoterapija preċedenti, 48.3 % kienu rċivew 
terapija sistemika mhux-bijoloġika preċedenti, 42.1 % kienu rċivew terapija bijoloġika preċedenti, u 
23.7 % kienu rċivew tal-inqas aġent wieħed alfa kontra TNF għat-trattament tal-psorjażi.

ULTIMMA-1 u ULTIMMA-2

ULTIMMA-1 u ULTIMMA-2 irreġistraw 997 individwu (598 randomizzati għal risankizumab
150 mg, 199 għal ustekinumab 45 mg jew 90 mg [skont il-piż fil-linja bażi], u 200 għall-plaċebo). L-
individwi rċivew trattament f’ġimgħa 0, ġimgħa 4, u kull 12-il ġimgħa wara dan. Iż-żewġ end-points 
koprimarji f’ULTIMMA-1 u ULTIMMA-2 kienu l-proporzjon ta’ individwi li kisbu 1) rispons PASI 
90 u 2) punteġġ sPGA ta’ xejn jew kważi xejn (sPGA 0 jew 1) f’ġimgħa 16 kontra l-plaċebo. Ir-
riżultati għall-end-points koprimarji u oħrajn huma ppreżentati f’Tabella 2 u f’Figura 1.
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Tabella 2: Ir-riżultati tal-effikaċja u l-kwalità tal-hajja f‘ adulti bil-psorjażi bil-qoxra 
f’ULTIMMA-1 u ULTIMMA-2

ULTIMMA-1 ULTIMMA-2

Risanki

zumab

(N=304)

n (%)

Ustekinumab

(N=100)

n (%)

Plaċebo

(N=102)

n (%)

Risankizumab

(N=294)

n (%)

Ustekinumab

(N=99)

n (%)

Plaċebo

(N=98)

n (%)

sPGA ta’ xejn jew kważi xejn (0 jew 1)

   Ġimgħa 16a 267 

(87.8)
63 (63.0) 8 (7.8) 246 (83.7) 61 (61.6) 5 (5.1)

   Ġimgħa 52
262 

(86.2)
54 (54.0) -- 245 (83.3) 54 (54.5) --

sPGA ta’ xejn (0)

   Ġimgħa 16
112 

(36.8)
14 (14.0) 2 (2.0) 150 (51.0) 25 (25.3) 3 (3.1)

   Ġimgħa 52
175 

(57.6)
21 (21.0) -- 175 (59.5) 30 (30.3) --

PASI 75

   Ġimgħa 12
264 

(86.8)
70 (70.0) 10 (9.8) 261 (88.8) 69 (69.7) 8 (8.2)

   Ġimgħa 52
279 

(91.8)
70 (70.0) -- 269 (91.5) 76 (76.8) --

PASI 90

   Ġimgħa 16a 229 

(75.3)
42 (42.0) 5 (4.9) 220 (74.8) 47 (47.5) 2 (2.0)

   Ġimgħa 52
249 

(81.9)
44 (44.0) -- 237 (80.6) 50 (50.5) --

PASI 100

   Ġimgħa 16
109 

(35.9)
12 (12.0) 0 (0.0) 149 (50.7) 24 (24.2) 2 (2.0)

   Ġimgħa 52
171 

(56.3)
21 (21.0) -- 175 (59.5) 30 (30.3) --

DLQI 0 jew 1b

   Ġimgħa 16
200 

(65.8)

43 (43.0) 8 (7.8) 196 (66.7) 46 (46.5) 4 (4.1)

   Ġimgħa 52
229 

(75.3)

47 (47.0) -- 208 (70.7) 44 (44.4) --

PSS 0 (mingħajr sintomi)c

   Ġimgħa 16 89 (29.3) 15 (15.0) 2 (2.0) 92 (31.3) 15 (15.2) 0 (0.0)

   Ġimgħa 52
173 

(56.9)
30 (30.0) -- 160 (54.4) 30 (30.3) --

It-tqabbil kollu ta’ risankizumab kontra ustekinumab u plaċebo laħaq p<0.001 ħlief għal PASI 75 f’ġimgħa 
52 f’ULTIMMA-2 fejn p=0.001
a End-points koprimarji kontra plaċebo
b Ebda impatt fuq il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa
c Skala tas-Sintomu ta’ Psorjażi (PSS) ta’ 0 tfisser ebda sintomu ta’ uġigħ, ħakk, ħmura u ħruq matul l-
aħħar 24 siegħa
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Figura 1: Varjetà fl-attività maż-żmien ta’ bidla perċentwali medja mil-linja bażi ta’ PASI 
f’ULTIMMA-1 u ULTIMMA-2
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Tabella 3: Tibdil medju mil-linja bażi f’NAPSI, PPASI, u PSSI
ULTIMMA-1 ULTIMMA-2 IMMHANCE

Risankizumab Plaċebo Risankizumab Plaċebo Risankizumab Plaċebo
NAPSI:
Tibdil 
f’Ġimgħa 
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:
Tibdil 
f’Ġimgħa 
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:
Tibdil 
f’Ġimgħa 
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:
Tibdil 
f’Ġimgħa 
52 (SE)

N=178;
-15.7 (0.94)

-
N=183;

-16.7 (0.85)
- - -

PPASI:
Change
at Week
52 (SE)

N=95;
-6.16 (0.296) -

N=89;
-8.35 (0.274)

- - -

PSSI:
Tibdil 
f’Ġimgħa 
52 (SE)

N=269;
-17.9 (0.34)

-
N=259;

-18.8 (0.24)
- - -

Indiċi tas-Severità tal-Psorjażi tad-Difer (NAPSI, Nail Psoriasis Severity Index), Indiċi tas-Severità  
tal-Psorjażi tal-pala tal-id u tal-qiegħ tas-sieq (PPASI, Palmoplantar Psoriasis Severity Index), 
Indiċi tas-Severità tal-Psorjażi tal-Qorriegħa (PSSI, Psoriasis Scalp Severity Index), u Żball 
Standard (SE, Standard Error)
** P < 0.01 meta mqabbel ma’ risankizumab
*** P < 0.001 meta mqabbel ma’ risankizumab

Ansejtà u depressjoni, kif imkejla mill-Iskala tal-Ansjetà u Depressjoni tal-Isptar (HADS, Hospital 
Anxiety and Depression Scale), tjiebet fil-grupp ta’ risankizumab fil-ġimgħa 16 meta mqabbel mal-
grupp tal-plaċebo.

Manteniment tar-rispons

F’analiżi integrata tal-individwi li rċivew risankizumab f’ULTIMMA-1 u ULTIMMA-2 għal 
rispondenti b’PASI 100 f’ġimgħa 16, 79.8 % (206/258) tal-individwi li komplew fuq risankizumab
żammew ir-rispons f’ġimgħa 52. Għal rispondenti b’PASI 90 f’ġimgħa 16, 88.4% (398/450) tal-
individwi żammew ir-rispons f’ġimgħa 52.

Il-profil ta’ sigurtà ta’ risankizumab b’massimu ta’ 77 ġimgħa ta’ esponiment kien konsistenti mal-
profil osservat sa 16-il ġimgħa.

IMMHANCE 

IMMHANCE rreġistra 507 individwi (407 randomizzati għal risankizumab 150 mg u 100 għall-
plaċebo). L-individwi rċivew trattament f’ġimgħa 0, ġimgħa 4, u kull 12-il ġimgħa wara dan. L-
individwi li oriġinarjament kienu fuq risankizumab u kellhom rispons sPGA ta’ xejn jew kważi xejn 
f’ġimgħa 28 ġew randomizzati mill-ġdid biex ikomplu risankizumab kull 12-il ġimgħa sa ġimgħa 88 
(b’segwitu wara 16-il ġimgħa wara l-aħħar doża ta’ risankizumab) jew it-trattament ġie rtirat.
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F’ġimgħa 16, risankizumab kienu superjuri għall-plaċebo fuq l-end-points koprimarji ta’ sPGA ta’ 
xejn jew kważi xejn (83.5% risankizumab vs 7.0% plaċebo) u PASI 90 (73.2% risankizumab vs 2.0% 
plaċebo). 

Mill-31 individwu mill-istudju IMMHANCE b’tuberkulożi (TB) latenti li ma rċivewx profilassi waqt 
l-istudju, l-ebda wieħed minnhom ma żviluppa TB attiva waqt is-segwitu medju ta’ 55 ġimgħa fuq 
risankizumab.

Fost l-individwi b’sPGA ta’ xejn jew kważi xejn f’ġimgħa 28 f’IMMHANCE, 81.1 % (90/111) tal-
individwi li ġew randomizzati mill-ġdid għal trattament kontinwu b’risankizumab żammew dan ir-
rispons f’ġimgħa 104 meta mqabbel ma’ 7.1 % (16/225) li ġew randomised mill-ġdid għal irtirar minn 
risankizumab. Minn dawn l-individwi, 63.1% (70/111) tal-individwi randomizzati mill-ġdid għal 
trattament kontinwat b’risankizumab kisbu rispons ċar ta’ sPGA f’ġimgħa 104 meta mqabbel ma’ 
2.2% (5/225) li ġew randomizzati mill-ġdid għal irtirar minn risankizumab.

Fost l-individwi li kellhom sPGA ta’ xejn jew kważi xejn f’ġimgħa 28 u rkadew f’sPGA moderat jew 
sever wara rtirar minn risankizumab, 83.7% (128/153) reġgħu kisbu sPGA ta’ xejn jew kważi xejn 
wara 16-il ġimgħa ta’ trattament mill-ġdid. Telf ta’ sPGA ta’ xejn jew kważi xejn ġie osservat sa minn 
kmieni wara 12-il ġimgħa wara doża maqbuża. Minn dawk l-utenti li reġgħu ġew randomizzati mill-
ġdid għall-irtirar tat-trattament, 80.9% (182/225) rkadew, u ż-żmien medjan sar-rikaduta kien ta’ 
295 ġurnata. L-ebda karatteristika ma ġiet identifikata biex tbassar il-ħin għat-tnaqqis ta’ rispons jew 
il-probabbiltà biex tikseb rispons fuq livell ta’ pazjenti individwali.

IMMVENT

IMMVENT irreġistra 605 individwi (301 randomizzati għal risankizumab u 304 għal adalimumab). L-
individwi randomizzati għal risankizumab rċivew 150 mg ta’ trattament f’ġimgħa 0, ġimgħa 4, u kull 
12-il ġimgħa wara dan. L-individwi li ġew randomizzati għal adalimumab irċivew 80 mg f’’ġimgħa 0, 
40 mg f’ġimgħa 1, u 40 mg kull ġimagħtejn sa ġimgħa 15. Billi bdew f’ġimgħa 16, l-individwi li kienu 
qed jirċievu adalimumab komplew jew biddlu t-trattament abbażi tar-rispons:
 <PASI 50 nqalbu għal risankizumab
 PASI 50 sa <PASI 90 ġew randomizzati mill-ġdid biex jew ikomplu adalimumab jew jaqilbu 

għal risankizumab
 PASI 90 komplew jirċievu adalimumab

Ir-riżultati huma ppreżentati f’Tabella 4.

Tabella 4: Ir-riżultati tal-effikaċja u tal-kwalità tal-ħajja f’ġimgħa 16 fl-adulti bil-psorjażi bil-
qoxra f’IMMVENT

Risankizumab
(N=301)
n (%)

Adalimumab
(N=304)
n (%)

sPGA ta’ xejn jew kważi xejna 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 jew 1b 198 (65.8) 148 (48.7)
It-tqabbil kollu laħaq p<0.001
a End-points koprimarji
b Ebda impatt fuq il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa

Għal individwi li kellhom PASI 50 sa <PASI 90 b’adalimumab f’ġimgħa 16 u li ġew randomizzati 
mill-ġdid, id-differenzi fir-rati tar-rispons ta’ PASI 90 bejn li jaqilbu għal risankizumab u li jkomplu 
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fuq adalimumab ġew innutati sa minn kmieni daqs 4 ġimgħat wara r-randomizzazzjoni (49.1% vs 
26.8%, rispettivament). 

Riżultati 28 ġimgħa wara r-randomizzazzjoni mill-ġdid huma ppreżentati fit-Tabella 5 u fil-Figura 2.

Tabella 5: Riżultati tal-effikaċja 28 ġimgħa wara randomizzazzjoni mill-ġdid f’IMMVENT
Qelbu għal 

Risankizumab
(N=53)
n (%)

Komplew fuq 
Adalimumab

(N=56)
n (%)

PASI 90 35 (66.0) 12 (21.4) 
PASI 100 21 (39.6) 4 (7.1) 
It-tqabbil kollu miksub p<0.001

Figura 2: Varjetà fl-attività maż-żmien ta’ PASI 90 wara r-randomizzazzjon mill-ġdid 
f’IMMVENT
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p<0.05 f’ġimgħa 4 u p<0.001 f’kull punt taż-żmien li jibda minn ġimgħa 8

F’270 individwu li qelbu minn adalimumab għal risankizumab mingħajr perjodu biex tiġi eliminata l-
mediċina mill-ġisem, il-profil tas-sigurtà ta’ risankizumab kien simili għal dak f’individwi li bdew 
risankizumab wara li ġiet eliminata mill-ġisem kwalunkwe terapija sistemika preċedenti.

Artrite psorjatika

Risankizumab intwera li jtejjeb is-sinjali u s-sintomi, il-funzjoni fiżika, il-kwalità tal-ħajja relatata 
mas-saħħa, u l-proporzjon ta’ individwi mingħajr progressjoni radjografika f’adulti b’artrite psorjatika 
attiva (PsA, active psoriatic arthritis).

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ risankizumab ġew evalwati f’1 407 individwu b’PsA attiva f’2 studji 
randomizzati, double-blind, ikkontrollati bil-plaċebo (964 f’KEEPSAKE1 u 443 f’KEEPSAKE2).

L-individwi f’dawn l-istudji kellhom dijanjosi ta’ PsA għal mill-inqas 6 xhur skont il-Kriterji ta’ 
Klassifikazzjoni għall-Artrite Psorjatika (CASPAR, Classification Criteria for Psoriatic Arthritis), PsA 
b’tul medjan ta’ 4.9 snin fil-linja bażi, ≥ 5 ġogi sensittivi u ≥ 5 ġogi minfuħin, u psorjażi bil-qoxra 
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attiva jew psorjażi tad-difer fil-linja bażi. 55.9% tal-individwi kellhom ≥ 3% BSA b’psorjażi bil-qoxra 
attiva. 63.4% u 27.9% tal-individwi kellhom entesite u dattilite, rispettivament. F’KEEPSAKE1, fejn 
ġiet evalwata aktar il-psorjażi tad-difer, 67.3% kellhom psorjażi tad-difer.

Fiż-żewġ studji, l-individwi ġew randomizzati biex jirċievu 150 mg risankizumab jew plaċebo fil-
ġimgħat 0, 4, u 16. Minn ġimgħa 28, l-individwi kollha rċevew risankizumab kull 12-il ġimgħa.

F’KEEPSAKE1, l-individwi kollha kellhom rispons inadegwat jew intolleranza għal terapija DMARD 
mhux bijoloġika fil-passat, u qatt ma kienu rċivew terapija bijoloġika. F’KEEPSAKE2, 53.5% tal-
individwi kellhom rispons inadegwat jew intolleranza għal terapija DMARD mhux bijoloġika u 46.5% 
tal-individwi kellhom rispons inadegwat jew intolleranza għal terapija bijoloġika fil-passat.

Fiż-żewġ studji, 59.6% tal-individwi kienu qed jirċievu methotrexate fl-istess ħin (MTX), 11.6% kienu 
qed jirċievu DMARDs mhux bijoloġiċi fl-istess ħin li mhux MTX, u 28.9% kienu qed jirċievu 
monoterapija b’risankizumab.

Rispons Kliniku

It-trattament b’risankizumab irriżulta f’titjib sinifikanti fil-kejl tal-attività tal-marda meta mqabbel 
mal-plaċebo f’ġimgħa 24. Għaż-żewġ studji, l-end-point primarju kien il-proporzjon ta’ individwi li 
kisbu rispons ta’ 20 skont l-American College of Rheumatology (ACR) f’ġimgħa 24. Ir-riżultati tal-
effikaċja ewlenin qed jintwerew f’Tabella 6.

Tabella 6. Riżultati tal-effikaċja fl-istudji KEEPSAKE1 u KEEPSAKE2 

KEEPSAKE1 KEEPSAKE2

End-point
Plaċebo
N=481
n (%)

Risankizumab 
N=483
n (%)

Plaċebo
N=219
n (%)

Risankizumab 
N=224
n (%)

Rispons ACR20 

   Ġimgħa 16 161 (33.4) 272 (56.3) a 55 (25.3) 108 (48.3) a

   Ġimgħa 24 161 (33.5) 277 (57.3) a 58 (26.5) 115 (51.3) a

   Ġimgħa 52* - 338/433 (78.1) - 131/191 (68.6)

Rispons ACR50 

   Ġimgħa 24 54 (11.3) 162 (33.4) b 20 (9.3) 59 (26.3) b

   Ġimgħa 52* - 209/435 (48.0) - 72/192 (37.5)

Rispons ACR70 

   Ġimgħa 24 23 (4.7) 74 (15.3) b 13 (5.9) 27 (12.0) c

   Ġimgħa 52* - 125/437 (28.6) - 37/192 (19.3)

Riżoluzzjoni tal-Entesite (LEI=0) 

   Ġimgħa 24* 156/448 (34.8) d 215/444 (48.4) a, d - -

   Ġimgħa 52* - 244/393 (62.1) d - -

Riżoluzzjoni tal-Dattilite (LDI=0)

   Ġimgħa 24* 104/204 (51.0) e 128/188 (68.1) a, e - -

   Ġimgħa 52* - 143/171 (83.6) e - -

Rispons ta’ Attività Minima tal-Marda (MDA, Minimal Disease Activity) 

  Ġimgħa 24 49 (10.2) 121 (25.0) a 25 (11.4) 57 (25.6) a

  Ġimgħa 52* - 183/444 (41.2) - 61/197 (31.0)

*Id-data murija għall-individwi disponibbli fil-format ta’ n/N osservat (%)
a. Tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo kkontrollat għall-multipliċità p≤0.001.
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b. p≤0.001 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo.
c. p≤0.05 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo.
d. Sommarju minn data miġbura minn KEEPSAKE1 u KEEPSAKE2 għal individwi b’LEI >0 

fil-linja bażi.
e. Sommarju minn data miġbura minn KEEPSAKE1 u KEEPSAKE2 għal individwi b’LDI >0 

fil-linja bażi.

Rispons maż-żmien

F’KEEPSAKE1, ġie osservat rispons ACR20 ikbar fil-grupp ta’ risankizumab meta mqabbel mal-
plaċebo sa minn ġimgħa 4 (25.7%) u d-differenza bejn it-trattamenti baqgħet maż-żmien sa ġimgħa 24 
(Figura 3). 

Figura 3. Perċentwal ta’ individwi li kisbu risponsi ACR20 fl-istudju KEEPSAKE1 sa ġimgħa 24
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Ġie osservat rispons ACR20 ikbar f’risankizumab kontra l-plaċebo sa minn ġimgħa 4 f’19.6% tal-
individwi f’KEEPSAKE2.

Ir-risposti osservati fil-gruppi ta’ risankizumab kienu simili irrispettivament mill-użu fl-istess ħin ma’ 
DMARD mhux bijoloġiku, min-numru ta’ DMARDs mhux bijoloġiċi li ttieħdu fil-passat, mill-età, 
mis-sess, mir-razza u mill-BMI. F’KEEPSAKE2, ġew osservati risponsi irrispettivament minn jekk 
kinitx ingħatat terapija bijoloġika fil-passat. 

Il-profil ta’ sigurtà ta’ risankizumab b’massimu ta’ 52 ġimgħa ta’ esponiment kien konsistenti mal-
profil osservat sa 24 ġimgħa.

Fiż-żewġ studji, il-proporzjon ta’ individwi li kisbu Kriterji ta’ Rispons għall-PsA modifikati (PsARC, 
PsA Response Criteria) f’ġimgħa 24 kien ogħla f’individwi li rċevew risankizumab meta mqabbel 
mal-plaċebo. Barra minn hekk, l-individwi li rċevew risankizumab kisbu titjib akbar fil-Punteġġ ta’ 
Attività tal-Mard (28 ġogi) bl-użu ta’ CRP (DAS28-CRP) meta mqabbel mal-plaċebo f’ġimgħa 24. It-
titjib inżamm sa ġimgħa 52 għal PsARC u DAS28-CRP.
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It-trattament b’risankizumab irriżulta f’titjib fil-komponenti individwali tal-ACR, fl-Indiċi tad-
Diżabilità tal-Kwestjonarju tal-Evalwazzjoni tas-Saħħa (HAQ-DI, Health Assessment Questionnaire-
Disability Index), fl-evalwazzjoni tal-uġigħ, u fil-proteina C-reattiva ta’ sensittività għolja (hsCRP, 
high-sensitivity C-reactive protein) meta mqabbel mal-plaċebo.

It-trattament b’risankizumab irriżulta f’titjib statistikament sinifikanti fil-manifestazzjonijiet fil-ġilda 
tal-psorjażi f’individwi b’PsA.

It-trattament b’risankizumab irriżulta f’titjib statistikament sinifikanti fil-punteġġi tal-Indiċi tas-
Severità tal-Psorjażi tad-Difer (mNAPSI, modified Nail Psoriasis Severity Index) modifikat u tal-
Evalwazzjoni Globali tat-Tabib għall-Psorjażi tad-Dwiefer tal-Idejn (PGA-F, Physician’s Global 
Assessment of Fingernail Psoriasis) ta’ 5 punti f’individwi bi psorjażi tad-difer fil-linja bażi (67.3%) 
f’KEEPSAKE1. Dan it-titjib inżamm sa ġimgħa 52 (ara Tabella 7).

Tabella 7. Riżultati tal-effikaċja għall-psorjażi tad-difer f’KEEPSAKE1
Plaċebo
N=338

Risankizumab
N=309

Bidla fl-mNAPSI mil-linja bażia

Ġimgħa 24 -5.57 -9.76 b

Ġimgħa 52 - -13.64

Bidla fl-PGA-F mil-linja bażia

Ġimgħa 24 -0.4 -0.8 b

Ġimgħa 52 - -1.2

Mingħajr PGA-F/ PGA-F minimu u titjib ta’≥2-gradi c

Ġimgħa 24 n (%) 30 (15.9) 71
(37.8) d

Ġimgħa 52 n (%) - 105 (58.0)

a. Sommarju għal individwi bi psorjażi tad-difer fil-linja bażi (Plaċebo N=338; 
risankizumab N=309; f’ġimgħa 52, għal mNAPSI, risankizumab osservat N=290, 
għal PGA-F, risankizumab osservat N=291).

b. Tqabbil bejn risankizumab kontra plaċebo kkontrollat għall-multipliċità p≤0.001.
c. Sommarju għal individwi bi psorjażi tad-difer u punteġġ ta’ evalwazzjoni globali 

tal-PGA-F ta’ ‘Ħafif’, ‘Moderat’ jew ‘Sever’ fil-linja bażi (Plaċebo N=190; 
risankizumab N=188, f’ġimgħa 52, risankizumab osservat N=181).

d. p≤0.001 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo.

Rispons Radjografiku

F’KEEPSAKE1, l-inibizzjoni tal-progressjoni tal-ħsara strutturali ġiet evalwata radjografikament u
espressa bħala l-bidla fil-Punteġġ Sharp Totali modifikat (mTSS, modified Total Sharp Score) 
f’ġimgħa 24, meta mqabbla mal-linja bażi. Il-punteġġ mTSS ġie modifikat għal PsA biż-żieda ta’ ġogi 
interfalanġejali distali tal-idejn (DIP, distal interphalangeal). F’ġimgħa 24, il-progressjoni medja ta’ 
ħsara strutturali b’risankizumab (mTSS medju ta’ 0.23) meta mqabbel mal-plaċebo (mTSS medju ta’ 
0.32) ma kinitx statistikament sinifikanti. F’ġimgħa 24, il-proporzjon ta’ individwi mingħajr 
progressjoni radjografika (definita bħala l-bidla mil-linja bażi fl-mTSS ≤ 0) kien ogħla b’risankizumab 
(92.4%) meta mqabbel mal-plaċebo (87.7%). Dan ir-rispons inżamm sa ġimgħa 52.

Funzjoni Fiżika u Kwalità tal-Ħajja Assoċjata mas-Saħħa

Fiż-żewġ studji, individwi ttrattati b’risankizumab urew titjib statistikament sinifikanti mil-linja bażi 
fil-funzjoni fiżika kif evalwat minn HAQ-DI f’ġimgħa 24 (KEEPSAKE1 (-0.31) meta mqabbel ma’ 
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plaċebo (-0.11) (p ≤0.001)), (KEEPSAKE2 (-0.22) meta mqabbel ma’ plaċebo (-0.05) (p ≤0.001)). 
F’ġimgħa 24, proporzjon akbar ta’ individwi kisbu tnaqqis klinikament sinifikanti ta’ mill-inqas 0.35 
fil-punteġġ HAQ-DI mil-linja bażi fil-grupp ta’ risankizumab meta mqabbel mal-plaċebo. Titjib fil-
funzjoni fiżika nżamm sa ġimgħa 52.

Fiż-żewġ studji, individwi ttrattati b’risankizumab urew titjib sinifikanti fil-punteġġi fil-qosor tal-
komponent fiżiku SF-36 V2 u fil-punteġġi tal-Għeja FACIT f’ġimgħa 24, meta mqabbla mal-plaċebo, 
b’titjib li nżamm sa ġimgħa 52.

Fil-linja bażi, spondilite psorjatika kienet irrappurtata f’19.6% (7.9% dijanjostikati bir-radjografija jew 
b’MRI) tal-individwi f’KEMPSAKE1 u 19.6% (5% dijanjostikati bir-radjografija jew b’MRI) tal-
individwi f’KEMPSAKE2. Individwi bi spondilite psorjatika li tkun ġiet evalwata klinikament u li 
ġew ittrattati b’risankizumab urew titjib mil-linja bażi fil-punteġġi tal-Indiċi ta’ Attività tal-Marda 
Ankylosing Spondylitis ta’ Bath (BASDAI) meta mqabbla mal-plaċebo f’ġimgħa 24. It-titjib inżamm 
sa ġimgħa 52. M’hemmx biżżejjed evidenza tal-effikaċja ta’ risankizumab f’individwi b’artropatija 
psorjatika li tixbah lill-ankylosing spondylitis ikkonfermata permezz tar-radjografija jew l-MRI 
minħabba n-numru żgħir ta’ individwi li ġew studjati.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji 
b’risankizumab f’wieħed jew iktar kategoriji tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament ta’ psorjażi bil-
qoxra u l-artrite psorjatika (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ risankizumab kienet simili bejn individwi bil-psorjażi bil-qoxra u l-individwi 
b’artrite psorjatika.

Assorbiment

Risankizumab wera farmakokinetika lineari b’żieda proporzjonali għad-doża f’esponiment fil-meded 
tad-doża ta’ 18 sa 300 mg u 0.25 sa 1 mg/kg mogħtija taħt il-ġilda, u 200 sa 1 200 mg u 0.01 sa 
5 mg/kg mogħtija ġol-vini.

Wara dożaġġ taħt il-ġilda ta’ risankizumab, inkisbu konċentrazzjonijiet massimi fil-plażma bejn 3-14-
il jum wara d-dożaġġ b’bijodisponibilità assoluta stmata ta’ 89 %. B’dożaġġ ta’ 150 mg f’ġimgħa 0, 
ġimgħa 4, u kull 12-il ġimgħa wara dan, il-konċentrazzjonijiet massimi fi stat fiss stmati u l-
konċentrazzjonijiet minimi fil-plażma huma 12 u 2 µg/mL, rispettivament. 

Intweriet bijoekwivalenza bejn injezzjoni waħda ta’ risankizumab 150 mg u żewġ injezzjonijiet ta’ 
risankizumab 75 mg f’siringa mimlija għal-lest. Intweriet ukoll bijoekwivalenza bejn is-siringa 
mimlija għal-lest u l-pinna mimlija għal-lest ta’ risankizumab 150 mg.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni fi stat fiss (Vss) medju (±devjazzjoni standard) ta’ risankizumab kien 11.4 
(±2.7) L fl-istudji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi, li jindika li d-distribuzzjoni ta’ risankizumab hija 
primarjament limitata għall-ispazji vaskulari u interstizjali.

Bijotrasformazzjoni

Antikorpi monoklonali IgG terapewtiċi normalment jiġu degradati f’peptidi żgħar u amminoaċidi 
permezz ta’ passaġġi kataboliċi bl-istess mod bħal IgGs endoġeni. Risankizumab mhuwiex mistenni li 
jiġi metabolizzat minn enzimi taċ-ċitokromu P450.
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Eliminazzjoni

It-tneħħija sistemika (CL) medja (±devjazzjoni standard) ta’ risankizumab kienet 0.3 (±0.1) L/jum fi 
studji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi. In-nofs ħajja ta’ eliminazzjoni terminali medja ta’ 
risankizumab varjat minn 28 sa 29 jum fi studji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi.

Bħala antikorp monoklonali IgG1, risankizumab mhuwiex mistenni li jiġi ffiltrat minn filtrazzjoni 
glomerulari fil-kliewi jew li jiġi eliminat bħala molekula intatta fl-awrina.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Risankizumab wera farmakokinetika lineari b’bejn wieħed u ieħor żidiet proporzjonali għad-doża 
f’esponiment sistemiku (Cmax u AUC) fil-meded tad-doża li ġew evalwati ta’ 18 sa 300 mg jew 0.25 sa 
1 mg/kg għoti taħt il-ġilda f’individwi b’saħħithom jew f’individwi bil-psorjażi.

Interazzjonijiet

Sar studju ta’ interazzjoni f’individwi bi psorjażi bil-qoxra biex jiġi vvalutat l-effett ta’ għoti ripetut ta’ 
risankizumab fuq il-farmakokinetika ta’ substrati sondi sensittivi għaċ-ċitokromu P450 (CYP). L-
esponiment tal-kaffeina (substrat ta’ CYP1A2), warfarin (substrat ta’ CYP2C9), omeprazole (substrat 
ta’ CYP2C19), metoprolol (substrat ta’ CYP2D6) u midazolam (substrat ta’ CYP3A) wara trattament 
b’risankizumab kien komparabbli għall-esponiment tagħhom qabel it-trattament b’risankizumab, li ma 
jindika l-ebda interazzjoni klinikament sinifikanti minn dawn l-enzimi.

Analiżijiet tal-farmakokineta tal-popolazzjoni indikaw li l-esponiment ta’ risankizumab ma kellux 
impatt minn trattament konkomitanti li intuża minn xi individwi bil-psorjażi bil-qoxra jew artrite 
psorjatika waqt l-istudji kliniċi.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmokokinetika ta’ risankizumab f’pazjenti pedjatriċi ma ġietx determinata.

Anzjani

Mill-2 234 individwu bil-psorjażi bil-qoxra esposti għal risankizumab, 243 kellhom 65 sena jew aktar 
u 24 individwu kellhom 75 sena jew aktar. Mill-1 542 individwu bi psorjażi bil-qoxra esposti għal 
risankizumab, 246 kellhom 65 sena jew aktar u 34 individwu kellhom 75 sena jew aktar. Ma ġiet 
osservata l-ebda differenza globali fl-esponiment ta’ risankizumab bejn individwi ikbar u iżgħar fl-età 
li rċivew risankizumab.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Ma sar l-ebda studju speċifiku biex jiġi ddeterminat l-effett tal-indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied 
fuq il-farmakokinetika ta’ risankizumab. Abbażi tal-analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, il-
livelli tal-kreatinina fis-seru, it-tneħħija tal-kreatinina, jew il-markaturi tal-funzjoni tal-fwied 
(ALT/AST/bilirubina) ma kellhomx impatt sinifikanti fuq it-tneħħija ta’ risankizumab f’individwi bil-
psorjażi bil-qoxra jew artrite psorjatika.

Bħala antikorp monoklonali IgG1, risankizumab jiġi eliminat prinċipalment permezz ta’ kataboliżmu 
intraċellulari u mhuwiex mistenni li jgħaddi minn metaboliżmu permezz tal-enzimi taċ-ċitokromu 
P450 jew minn eliminazzjoni mill-kliewi.
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Piż tal-ġisem

It-tneħħija u v-volum tad-distribuzzjoni ta’ risankizumab jiżdiedu iktar ma jiżdied il-piż tal-ġisem u 
dan jista’ jirriżulta f’effikaċja mnaqqsa f’individwi b’piż tal-ġisem kbir (>130 kg). Madankollu, din l-
osservazzjoni hija bbażata fuq għadd limitat ta’ individwi. Fil-preżent ma huwa rrakkomandat ebda 
aġġustament tad-doża abbażi tal-piż tal-ġisem.

Sess jew razza

It-tneħħija ta’ risankizumab ma ġietx influwenzata b’mod sinifikanti mis-sess jew mir-razza 
f’individwi adulti bi psorjażi bil-qoxra jew artrite psorjatika. Ma ġiet osservata l-ebda differenza 
klinikament sinifikanti fl-esponiment ta’ risankizumab f’individwi Ċiniżi jew Ġappuniżi meta 
mqabbel ma’ individwi Kawkasi fi studju tal-farmakokinetika klinika. 

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti inkluż evalwazzjonijiet tas-
sigurtà farmakoloġika, u studju tal-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp f’xadini 
cynomolgus b’dożi sa 50 mg/kg/ġimgħa (li jipproduċu esponiment ta’ madwar 70 darba l-esponiment 
kliniku bid-doża massimma rakkomandata tal-bniedem [MRHD]) ma juri l-ebda periklu speċjali għall-
bnedmin.

Ma sarux studji tal-mutaġeniċità u l-karċinoġeniċità b’risankizumab. Fi studju tat-tossikoloġija 
kronika ta’ 26 ġimgħa f’xadini cynomolgus b’dożi sa 50 mg/kg/ġimgħa (madwar 70 darba l-
esponiment kliniku bil-MRHD), ma kien hemm l-ebda leżjoni preneoplastika jew neoplastika li ġiet 
osservata u ma ġiet innutata l-ebda immunotossicità avversa jew effetti kardjovaskulari.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest u f’siringa mimlija għal-lest

Sodium acetate trihydrate
Acetic acid
Trehalose dihydrate
Polysorbate 20
Ilma għall-injezzjonijiet

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Disodium succinate hexahydrate
Succinic acid
Sorbitol
Polysorbate 20
Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti 
mediċinali oħrajn.
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6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.
Żomm il-pinna mimlija għal-lest jew is-siringa/i mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa' 
mid-dawl.

Skyrizi 150 mg f’pinna mimlija għal-lest jew f’siringa mimlija għal-lest jista’ jinħażen barra mill-friġġ 
(f’temperatura massima ta’ 25°C) sa 24 siegħa fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih 

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Siringa tal-ħġieġ mimlija għal-lest armata f’pinna mimlija għal-lest bi sleeve tal-labra awtomatika. 

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa tal-ħġieġ mimlija għal-lest b’labra mwaħħla u b’għatu tal-labra, armati fi protezzjoni tal-labra 
awtomatika.

Skyrizi 150 mg huwa disponibbli f’pakketti li fihom pinna mimlija għal-lest waħda jew siringa 
mimlija għal-lest waħda.

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa tal-ħġieġ mimlija għal-lest b’labra mwaħħla u b’għatu tal-labra, armati fi protezzjoni tal-labra 
awtomatika.

Skyrizi 75 mg huwa disponibbli f’pakketti li fihom 2 siringi mimlijin għal-lest u 2 kuxxinetti bl-
alkoħol.

Jista’ jkun li mhux il-preżentazzjonijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Qabel l-injezzjoni, il-pazjenti għandhom ineħħu l-kartuna mill-friġġ u jħalluha tilħaq temperatura 
ambjentali mhux fid-dawl tax-xemx dirett (30 sa 90 minuta) mingħajr ma jneħħu l-pinna mimlija għal-
lest mill-kartuna.

Is-soluzzjoni għandha tkun bla kulur għal safranija u ċara sa ftit opalexxenti. 

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Qabel l-injezzjoni, il-pazjenti jistgħu jneħħu l-kartuna mill-friġġ u jħalluha tilħaq temperatura 
ambjentali mhux fid-dawl tax-xemx dirett (15 sa 30 minuta) mingħajr ma jneħħu s-siringa mimlija 
għal-lest mill-kartuna.

Is-soluzzjoni għandha tkun bla kulur għal safranija u ċara sa ftit opalexxenti. 
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Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Qabel l-injezzjoni, il-pazjenti jistgħu jneħħu l-kartuna mill-friġġ u jħalluha toqgħod f’temperatura 
ambjentali mhux fid-dawl tax-xemx dirett (15 sa 30 minuta) mingħajr ma jneħħu s-siringi mimlijin 
għal-lest mill-kartuna.

Is-soluzzjoni għandha tkun bla kulur għal kemxejn safranija u ċara sa ftit opalexxenti.

Għandhom jiġu injettati żewġ siringi mimlija għal-lest għad-doża sħiħa ta’ 150 mg.

Prekawzjonijiet speċjali ġenerali

Qabel l-użu, hija rakkomandata spezzjoni viżwali ta’ kull pinna mimlija għal-lest jew siringa mimlija 
għal-lest. Is-soluzzjoni jista’ jkun fiha ftit partikuli relatati mal-prodott transluċenti sa bojod. Skyrizi 
m’għandux jintuża jekk is-soluzzjoni tkun imċajpra jew bla kulur, jew ikun fiha partikuli kbar. 
Tħawwadx il-pinna mimlija għal-lest jew is-siringa mimlija għal-lest.

Istruzzjonijiet għall-użu komprensivi huma pprovduti fil-fuljett ta' tagħrif.

Kull pinna mimlija għal-lest jew siringa mimlija għal-lest hija għal użu ta’ darba biss.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu 
jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

EU/1/19/1361/002

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

EU/1/19/1361/003

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

EU/1/19/1361/001

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 26 ta’ April 2019
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10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

about:blank
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Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa 
huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif 
għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 600 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih 600 mg ta’ risankizumab f’soluzzjoni ta’ 10.0 mL.

Risankizumab huwa antikorp monoklonali ta’ immunoglobina umanizzata G1 (IgG1) prodott f’ċelluli 
tal-Ovarju tal-Ħamster Ċiniż permezz ta’ teknoloġija ta’ DNA rikombinanti.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (konċentrat sterili)

Is-soluzzjoni hija bla kulur għal kemxejn safranija u ċara għal ftit opalexxenti.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Skyrizi huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti adulti bil-marda ta’ Crohn attiva minn moderata sa 
severa li kellhom rispons inadegwat, waqaf ikollhom rispons, jew kienu intolleranti għat-terapija 
konvenzjonali jew għal terapija bi prodotti mediċinali bijoloġiċi, jew li għandom 
kontraindikazzjonijiet mediċi għal dawn it-terapiji.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Dan il-prodott mediċinali huwa maħsub biex jintuża taħt il-gwida u s-sorveljanza ta’ tabib 
b’esperjenza fid-dijanjożi u fit-trattament tal-kundizzjonijiet li hu indikat għalihom Skyrizi.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hija ta’ 600 mg mogħtija bħala infużjoni ġol-vini f’ġimgħa 0, ġimgħa 4 u 
ġimgħa 8, segwita minn 360 mg mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda f’ġimgħa 12, u kull 8 ġimgħat 
wara dan. Għandha tingħata kunsiderazzjoni għat-twaqqif tat-trattament f’pazjenti li ma juru l-ebda 
evidenza ta’ benefiċċju terapewtiku sa ġimgħa 24.

Għall-pożoloġija tal-kors tad-dożaġġ sussegwenti taħt il-ġilda, ara sezzjoni 4.2 tas-Sommarju tal-
Karatteristiċi tal-Prodott għal Skyrizi 360 mg soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ.

Doża maqbuża

Jekk tinqabeż doża, id-doża għandha tingħata malajr kemm jista’ jkun. Wara dan, id-dożaġġ għandu 
jitkompla fil-ħin skedat regolari.
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Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (ta’ 65 sena u iktar)

Mhu meħtieġ l-ebda aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 5.2).
Hemm informazzjoni limitata f’individwi ta’ età ≥ 65 sena.

Indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Ma sar l-ebda studju speċifiku biex jiġi vvalutat l-effett tal-indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi fuq 
il-farmakokinetika ta’ Skyrizi. Dawn il-kondizzjonijiet ġeneralment mhumiex mistennija li jkollhom 
xi impatt sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ antikorpi monoklonali u ma jitqies li huwa meħtieġ l-
ebda aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Skyrizi għat-trattament tal-marda ta’ Crohn f’pazjenti li għandhom età ta’ 
inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

Pazjenti b’piż eċċessiv

Ma hemm bżonn ta’ ebda aġġustament tad-doża (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata 

Għall-infużjoni ġol-vini.

Skyrizi 600 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni huwa għall-użu ġol-vini biss. Għandu 
jingħata fuq perjodu ta’ mill-inqas siegħa. Għal istruzzjonijiet fuq id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali 
qabel jingħata, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-
sezzjoni 6.1.

Infezzjonijiet attivi klinikament importanti (eż. tuberkulożi attiva, ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Traċċabilità

Sabiex tittejjeb it-traċċabilità tal-prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott 
amministrat għandhom jiġu rrekordjati.

Infezzjonijiet

Risankizumab jista’ jżid ir-riskju ta’ infezzjoni.

F’pazjenti b’infezzjoni kronika, bi storja ta’ infezzjoni rikorrenti, jew b’fatturi ta’ riskju magħrufin 
għal infezzjoni, risankizumab għandu jintuża b’kawtela. It-trattament b’risankizumab ma għandux 
jinbeda f’pazjenti bi kwalunkwe infezzjoni attiva klinikament importanti sakemm l-infezzjoni tirrisolvi 
ruħha jew tiġi trattata b’mod adegwat.
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Il-pazjenti ttrattati b’risankizumab għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex ifittxu parir mediku jekk 
iseħħu sinjali jew sintomi ta’ infezzjoni kronika jew akuta klinikament importanti. Jekk pazjent 
jiżviluppa infezzjoni bħal din jew ma jkunx qiegħed jirrispondi għal terapija standard għall-infezzjoni, 
il-pazjent għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib u risankizumab m’għandux jingħata sakemm tfiq l-
infezzjoni.

Tuberkolożi

Qabel il-bidu tat-trattament b’risankizumab, il-pazjenti għandhom jiġu evalwati għal infezzjoni tat-
tuberkulożi (TB). Il-pazjenti li jirċievu risankizumab għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u 
sintomi ta’ TB attiva. Għandha tiġi kkunsidrata terapija kontra t-TB qabel il-bidu ta’ risankizumab 
f’pazjenti bi storja passata ta’ TB latenti jew attiva li fihom ma jistax jiġi kkonfermat kors adegwat ta’ 
trattament.

Immunizzazzjonijiet

Qabel il-bidu ta’ terapija b’risankizumab, għandu jiġi kkunsidrat li jingħataw l-immunizzazzjonijiet 
xierqa kollha skont il-linji gwida tal-immunizzazzjoni attwali. Jekk pazjent ikun irċieva tilqim ħaj 
(virali jew batterjali), huwa rrakkomandat li tistenna għall-inqas 4 ġimgħat qabel jibda t-trattament 
b’risankizumab. Pazjenti ttrattati b’risankizumab ma għandhomx jirċievu tilqim ħaj matul it-trattament 
u għal mill-inqas 21 ġimgħa wara t-trattament (ara sezzjoni 5.2).

Sensittività eċċessiva

Jekk isseħħ reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva serja, l-għoti ta’ risankizumab għandu jitwaqqaf 
immedjatament u għandha tinbeda terapija xierqa.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull kunjett, jiġifieri essenzjalment 
‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Risankizumab mhuwiex mistenni li jgħaddi minn metaboliżmu mill-enzimi tal-fwied jew minn 
eliminazzjoni mill-kliewi. Mhumiex mistennija interazzjonijiet bejn risankizumab u inibituri, indutturi, 
jew substrati ta’ enzimi li jimmetabolizzaw il-prodott mediċinali, u mhu meħtieġ l-ebda aġġustament 
fid-doża (ara sezzjoni 5.2).

Terapija immunosoppressiva konkomitanti

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ risankizumab flimkien mal-immunosoppressanti, inkluż bijoloġiċi, ma ġewx 
evalwati.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw metodu ta’ kontraċettiv effettiv waqt u għal tal-inqas 
21 ġimgħa wara t-trattament.

Tqala

Għal risankizumab m’hemmx data jew hemm data limitata (inqas minn 300 riżultat ta’ tqala) dwar l-
użu fin-nisa tqal. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti tossiċi fuq is-sistema 
riproduttiva. Bħala prekawzjoni, hu preferibbli li ma jintużax risankizumab waqt it-tqala.
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Treddigħ

Mhux magħruf jekk risankizumab jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. IgGs umani huma 
magħrufa li jiġu eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem matul l-ewwel ftit jiem wara t-twelid, li 
jonqos għal konċentrazzjonijiet baxxi ftit wara; konsegwentement, ir-riskju għat-tarbija li titredda’ 
mhux eskluż waqt dan il-perjodu qasir. Għandha tittieħed deċiżjoni dwar jekk il-mara twaqqafx it-
trattament b’risankizumab, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju 
tat-trattament għall-mara.

Fertilità

L-effett ta’ risankizumab fuq il-fertilità tal-bniedem ma ġiex evalwat. Studji f’annimali ma wrewx 
effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Risankizumab m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem 
magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati bl-aktar mod frekwenti kienu infezzjonijiet fil-parti 
respiratorja ta’ fuq (minn 13.0 % fil-psorjażi għal 15.6 % fil-marda ta’ Crohn).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi għal risankizumab mill-istudji kliniċi (Tabella 1) huma elenkati skont is-
sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u huma bbażati fuq il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna 
(≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1 000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10 000 sa 
< 1/1 000) u rari ħafna (< 1/10 000).
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Tabella 1: Lista tar-reazzjonijiet avversi

Sistema tal-Klassifika 
tal-Organi

Frekwenza Reazzjonijiet avversi

Infezzjonijiet u 
infestazzjonijiet

Komuni ħafna Infezzjonijiet fil-parti 
respiratorja ta’ fuqa

Komuni Infezzjonijiet tal-
ħżieżab

Mhux komuni Follikulite
Disturbi fis-sistema 
nervuża

Komuni Uġigħ ta’ rasc

Disturbi fil-ġilda u fit-
tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni Prurite
Raxx

Mhux komuni Urtikarja
Disturbi ġenerali u 
kondizzjonijiet ta’ 
mnejn jingħata

Komuni Għejad

Reazzjonijiet fis-sit tal-
injezzjonie

a Tinkludi: infezzjoni fl-apparat respiratorju (virali, batterjali, jew mhux speċifikata), 
sinusite (inkluż akuta), rinite, nażofarinġite, farinġite (inkluż virali), tonsillite, 
larinġite, trakeite

b Tinkludi: tinea pedis, tinea cruris, ħżieża tal-ġisem, tinea versicolor, tinea manuum, 
onikomikożi, infezzjoni tal-ħżieża

c Tinkludi: uġigħ ta’ ras, uġigħ ta’ ras minħabba tensjoni, uġigħ ta’ ras minħabba 
sinus

d Tinkludi: għeja, astenija
e Tinkludi: tbenġil fis-sit tal-injezzjoni, eritema, ematoma, emorraġija, irritazzjoni, 

uġigħ, pruritu, reazzjoni, nefħa, ebusija, sensittività eċċessiva, noduli, raxx, 
urtikarja, infatet, sħana

Deskrizzjoni tar-reazzjonijiet avversi magħżulin

Infezzjonijiet

Psorjażi

Tul il-programm kollu tal-psorjażi inkluż l-esponiment fit-tul għal risankizumab, ir-rata ta’ 
infezzjonijiet kienet 75.5 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu. Il-maġġoranza tal-każijiet 
kienu mhux serji u ħfief sa moderati fis-severità u ma wasslux għat-twaqqif ta’ risankizumab. Ir-rata 
ta’ infezzjonijiet serji kienet ta’ 1.7 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu (ara sezzjoni 4.4).

Marda ta’ Crohn

B’mod globali, il-profil ta’ sigurtà osservat f’pazjenti bil-marda ta’ Crohn ittrattati b’risankizumab 
kien konsistenti mal-profil ta’ sigurtà osservat f’pazjenti bi psorjażi bil-qoxra. 

Ir-rata ta’ infezzjonijiet fid-data miġbura mill-istudji ta’ induzzjoni ta’ 12-il ġimgħa kienet ta’ 
83.3 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu f’individwi ttrattati b’risankizumab 600 mg ġol-vini 
mqabbla ma’ 117.7 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu bil-plaċebo. Ir-rata ta’ infezzjonijiet 
serji kienet ta’ 3.4 avvenimenti għal kull 100 sena tal-individwu f’individwi ttrattati b’risankizumab 
600 mg ġol-vini mqabbla ma’ 16.7 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu bil-plaċebo (ara 
sezzjoni 4.4).

Ir-rata ta’ infezzjonijiet fl-istudju ta’ manutenzjoni ta’ 52 ġimgħa kienet ta’ 57.7 avveniment għal kull 
100 sena tal-individwu f’individwi ttrattati b’risankizumab 360 mg taħt il-ġilda wara l-induzzjoni ta’ 
risankizumab imqabbla ma’ 76.0 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu f’individwi li rċivew 
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plaċebo wara l-induzzjoni ta’ risankizumab. Ir-rata ta’ infezzjonijiet serji kienet ta’ 6.0 avvenimenti 
għal kull 100 sena tal-individwu f’individwi ttrattati b’risankizumab 360 mg taħt il-ġilda wara l-
induzzjoni ta’ risankizumab imqabbla ma’ 5.0 avvenimenti għal kull 100 sena tal-individwu 
f’individwi li rċivew plaċebo wara l-induzzjoni ta’ risankizumab (ara sezzjoni 4.4).

Immunoġeniċità

Bħal kull proteina terapewtika, hemm potenzjal għall-immunoġeniċità b’risankizumab. L-
identifikazzjoni tal-formazzjoni tal-antikorpi tiddependi ħafna mis-sensittività u mill-ispeċifiċità tal-
assaġġ.

Għal individwi bil-marda ta’ Crohn ittrattati b’risankizumab bid-dożi rakkomandati ta’ induzzjoni ġol-
vini u ta’ manutenzjoni taħt il-ġilda sa 64 ġimgħa fil-provi kliniċi tal-marda ta’ Crohn, ġew identifikati 
antikorpi kontra l-mediċina li dehru mit-trattament u antikorpi newtralizzanti fi 3.4 % (2/58) u 0 % 
(0/58) tal-individwi evalwati, rispettivament.

L-antikorpi għal risankizumab inklużi l-antikorpi newtralizzanti ma kinux assoċjati ma’ tibdil fir-
rispons jew fis-sigurtà klinika.

Anzjani

Hemm informazzjoni dwar is-sigurtà limitata f’individwi li għandhom ≥65 sena.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott 
mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni 
avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Fil-każ ta’ doża eċċessiva, huwa rrakkomandat li l-pazjent jiġi mmonitorjat għal kwalunkwe sinjal jew 
sintomu ta’ reazzjonijiet avversi u għandu jinbeda trattament sintomatiku xieraq immedjatament.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosoppressanti, inibituri ta’ interleukin, Kodiċi ATC: L04AC18

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Risankizumab huwa antikorp monoklonali ta’ immunoglobina umanizzata G1 (IgG1) li b’mod selettiv 
jeħel b’affinità għolja mas-subunità p19 taċ-ċitokina ta’ interleukin 23 (IL-23) umana mingħajr ma 
jeħel ma’ IL-12 u jinibixxi l-interazzjoni tagħha mal-kumpless tar-riċettur ta’ IL-23. IL-23 hija 
ċitokina li hija involuta f’risponsi infjammatorji u immunitarji. Billi jimblokka IL-23 milli teħel mar-
riċettur tagħha, risankizumab jinibixxi l-għoti ta’ sinjali taċ-ċellula dipendenti minn IL-23 u r-rilaxx 
ta’ ċitokini proinfjammatorji.

Effetti farmakodinamiċi

Fi studju ta’ individwi bil-psorjażi, l-espressjoni tal-ġeni assoċjati mal-assi IL-23/IL-17 tnaqqset fil-
ġilda wara dożi uniċi ta’ risankizumab. It-tnaqqis fil-ħxuna epidermali, l-infiltrazzjoni ta’ ċelluli 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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infjammatorji, u l-espressjoni tal-markaturi tal-marda psorjatika ġew osservati wkoll fil-leżjonijiet 
psorjatiċi.

Fi studju ta’ Fażi 2 ta’ individwi bil-marda ta’ Crohn, l-espressjoni tal-ġeni assoċjati mal-assi IL-
23/Th17 tnaqqset fit-tessut tal-imsaren wara dożi multipli ta’ risankizumab. Ġie osservat ukoll tnaqqis 
fil-calprotectin fl-ippurgar (FCP, faecal calprotectin), fil-proteina C reattiva (CRP, C reactive protein) 
u fl-IL-22 fis-serum wara dożi multipli fi studji ta’ induzzjoni tal-Fażi 3 f’pazjenti bil-marda ta’ 
Crohn. It-tnaqqis fl-FCP, fis-CRP u fl-IL-22 fis-serum inżamm sa ġimgħa 52 tal-istudju ta’ 
manutenzjoni.

Effikaċja klinika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ risankizumab ġew ivvalutati f’1 419-il individwu bil-marda ta’ Crohn attiva 
moderata sa severa fi tliet studji kliniċi multiċentriċi, randomizzati, double-blind, u kkontrollati bil-
plaċebo. L-individwi li ġew irreġistrati kellhom 16-il sena jew aktar b’Indiċi tal-Attività tal-Marda ta’ 
Crohn (CDAI, Crohn’s Disease Activity Index) ta’ 220 sa 450, frekwenza medja ta’ kuljum tal-
ippurgar (SF, stool frequency) ≥4 u/jew punteġġ ta’ wġigħ addominali (APS, abdominal pain score)
medju ta’ kuljum ≥ 2, u Punteġġ Endoskopiku Sempliċi għal CD (SES-CD, Simple Endoscopic Score 
for CD) ta’ ≥ 6, jew ≥ 4 għal mard tal-ilju iżolat, eskluż il-komponent ta’ tidjiq u kkonfermat minn 
rieżaminatur ċentrali.

Kien hemm żewġ studji ta’ induzzjoni ġol-vini ta’ 12-il ġimgħa (ADVANCE u MOTIVATE), li kienu 
jinkludu perjodu ta’ estensjoni ta’ 12-il ġimgħa għal individwi li ma kisbux rispons kliniku fl-SF/APS 
(≥ 30 % tnaqqis fl-SF u/jew ≥30 % tnaqqis fl-APS u t-tnejn li huma mhux agħar mil-linja bażi) 
f’ġimgħa 12. ADVANCE u MOTIVATE kienu segwiti minn studju randomizzat ta’ 52 ġimgħa ta’ 
rtirar tat-trattament ta’ manutenzjoni taħt il-ġilda (FORTIFY) li fih ġew irreġistrati individwi b’rispons 
kliniku fl-SF/APS għat-trattament ta’ induzzjoni IV, jiġifieri kien hemm mill-inqas 64 ġimgħa ta’ 
terapija.

ADVANCE u MOTIVATE

Fl-istudji ADVANCE u MOTIVATE, l-individwi ġew randomizzati biex jirċievu risankizumab jew 
f’doża ta’ 600 mg (id-doża rakkomandata), 1 200 mg, jew plaċebo, f’ġimgħa 0, ġimgħa 4, u ġimgħa 8.

F’ADVANCE, 58 % (491/850) tal-individwi kienu fallew jew kienu intolleranti għat-trattament 
b’terapija waħda jew aktar bi prodott mediċinali bijoloġiku (falliment preċedenti bi prodott mediċinali 
bijoloġiku), u 42 % (359/850) kienu fallew jew kienu intolleranti għat-terapija b’terapiji konvenzjonali 
iżda mhux bijoloġiċi (mingħajr falliment preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku). F’ADVANCE, 
fost l-individwi mingħajr falliment preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku, 87 % (314/359) qatt 
ma kienu rċivew terapija bi prodott mediċinali bijoloġiku u t-13 % l-oħra kienu rċivew prodott 
mediċinali bijoloġiku iżda qatt ma fallew jew urew intolleranza. Il-pazjenti kollha f’MOTIVATE 
kellhom falliment preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku.

Fiż-żewġ studji, proporzjon akbar ta’ individwi ttrattati b’risankizumab laħqu l-end-points koprimarji 
ta’ remissjoni klinika f’ġimgħa 12 u rispons endoskopiku f’ġimgħa 12 meta mqabbla mal-plaċebo. 
Rispons kliniku mtejjeb fl-SF/APS u remissjoni klinika kienu sinifikanti sa minn ġimgħa 4 f’individwi 
ttrattati b’risankizumab u komplew jitjiebu sa ġimgħa 12 (Tabella 2).
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Tabella 2. Ir-riżultati tal-effikaċja f’ADVANCE u MOTIVATE

ADVANCE MOTIVATE

Plaċebo IV
(N=175)

%

Risankizumab
600 mg IV
(N=336)

%

Differenza 
bejn it-

trattamentid

(95 % Cl)

Plaċebo IV
(N=187)

%

Risankizumab
600 mg IV
(N=191)

%

Differenza 
bejn it-

trattamentid

(95 % Cl)

End-points koprimarji

Remissjoni 
klinika 
f’ġimgħa 12e

22 % 43 %
22 %

[14 %, 
30 %]a

19 % 35 %
15 %

[6 %, 24 %]b

Rispons 
endoskopiku 
f’ġimgħa 12f

12 % 40 %
28 %

[21 %, 
35 %]a

11 % 29 %
18 %

[10 %, 
25 %]a

End-points addizzjonali

Rispons 
kliniku 
mtejjeb fl-
SF/APS 
f’ġimgħa 4g

31 % 46 %
15 %

[6 %, 23 %]b 32 % 45 %
14 %

[4 %, 23 %]c

Rispons 
kliniku 
mtejjeb fl-
SF/APS 
f’ġimgħa 12g

42 % 63 %
21 %

[12 %, 
30 %]a

39 % 62 %
23 %

[13 %, 
33 %]a

CDAI <150 
f’ġimgħa 4

10 % 18 %
8 % 

[1 %, 14 %]c 11 % 21 %
10 %

[2 %, 17 %]c

CDAI <150 
f’ġimgħa 12

25 % 45 %
21 %

[12 %, 
29 %]a

20 % 42 %
22 %

[13 %, 
31 %]a

Fejqan tal-
mukoża 
f’ġimgħa 12h

(N=173)
8 %

(N=336)
21 %

14 %
[8 %, 19 %]a

(N=186)
4 %

(N=190)
14 %

9 %
[4 %, 15 %]b

Remissjoni 
endoskopika 
f’ġimgħa 12i

9 % 24 %
15 %

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

[9 %, 21% ]a

a Statistikament sinifikanti taħt kontroll għall-multipliċità fit-tqabbil ta’ risankizumab kontra 
plaċebo (p < 0.001).
b Statistikament sinifikanti taħt kontroll għall-multipliċità fit-tqabbil ta’ risankizumab kontra 
plaċebo (p ≤ 0.01).
c p ≤ 0.05 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo.
d Differenza aġġustata bejn it-trattamenti.
e Remissjoni klinika bbażata fuq l-SF/APS: SF medja ta’ kuljum ≤ 2.8 u mhux agħar mil-linja bażi 
u punteġġ AP medju ta’ kuljum ≤ 1 u mhux agħar mil-linja bażi.
f Rispons endoskopiku: tnaqqis ta’ aktar minn 50 % fl-SES-CD mil-linja bażi, jew tnaqqis ta’ mill-
inqas 2 punti għal individwi b’punteġġ fil-linja bażi ta’ 4 u mard tal-ilju iżolat.
g Rispons kliniku mtejjeb fl-SF/APS: Tnaqqis ta’ ≥ 60 % fl-SF medja ta’ kuljum u/jew tnaqqis ta’ 
≥ 35 % fil-punteġġ AP medju ta’ kuljum u t-tnejn mhux agħar mil-Linja Bażi, u/jew remissjoni 
klinika.
h Fejqan tal-mukoża: Sottopunteġġ tal-SES-CD tal-wiċċ bl-ulċeri ta’ 0 f’individwi b’sottopunteġġ 
ta’ ≥ 1 fil-Linja Bażi.
i Remissjoni endoskopika: SES-CD ta’ ≤ 4 u tnaqqis ta’ mill-inqas 2 punti meta mqabbel mal-Linja 
Bażi u l-ebda sottopunteġġ ogħla minn 1 fi kwalunkwe varjabbli individwali.
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F’ġimgħa 12, proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab kiseb tnaqqis ta’ mill-inqas 
100 punt fis-CDAI tal-linja bażi meta mqabbel mal-plaċebo (ADVANCE, risankizumab=60 %, 
plaċebo=37 %, p < 0.001; MOTIVATE, risankizumab=60 %, plaċebo=30 %, p < 0.001).

F’ġimgħa 12, proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab kiseb kemm rispons kliniku 
mtejjeb fl-SF/APS kif ukoll rispons endoskopiku f’ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo 
(ADVANCE, risankizumab=31 %, plaċebo=8 %, p < 0.001; MOTIVATE, risankizumab=21 %, 
plaċebo=7 %, p < 0.001).

Ir-riżultati għall-end-points koprimarji għas-sottogruppi (mingħajr ma jippermettu l-multipliċità) ta’ 
individwi bi u mingħajr falliment preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku huma mogħtija 
f’Tabella 3.

Tabella 3. Ir-riżultati tal-effikaċja f’ġimgħa 12 f’sottogruppi ta’ individwi b’falliment preċedenti 
bi prodott mediċinali bijoloġiku u f’individwi mingħajr falliment preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku f’ADVANCE

ADVANCE

Plaċebo IV
Risankizumab 600 mg Differenza bejn it-

trattamenti (95% CI)

Remissjoni klinika skont l-SF/il-Punteġġ AP

Falliment preċedenti bi 
prodott mediċinali 
bijoloġiku

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

Mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku

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

Rispons endoskopiku

Falliment preċedenti bi 
prodott mediċinali 
bijoloġiku

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

Mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku

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

F’ADVANCE, proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab bi jew mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku kiseb CDAI< 150 meta mqabbel mal-plaċebo (b’falliment 
preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku, risankizumab=42 %, plaċebo=26 %; mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku, risankizumab=49 %, plaċebo=23 %).

Dħul l-isptar relatat ma’ CD

Ir-rati ta’ dħul l-isptar relatat ma’ CD sa ġimgħa 12 kienu aktar baxxi f’individwi ttrattati 
b’risankizumab meta mqabbla mal-plaċebo (ADVANCE, risankizumab=3 %, plaċebo=12 %, 
p < 0.001; MOTIVATE, risankizumab=3 %, plaċebo=11 %, p ≤ 0.01).

FORTIFY

L-istudju ta’ manutenzjoni FORTIFY evalwa 462 individwu b’rispons kliniku fl-SF/APS għal 12-
il ġimgħa ta’ trattament ta’ induzzjoni b’risankizumab ġol-vini (IV) fl-istudji ADVANCE u 
MOTIVATE. L-individwi ġew randomizzati biex ikomplu jirċievu kors ta’ manutenzjoni ta’ 
risankizumab 360 mg taħt il-ġilda (SC) (id-doża rakkomandata), jew risankizumab 180 mg SC kull 
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8 ġimgħat, jew biex jirtiraw mill-induzzjoni ta’ risankizumab u jirċievu plaċebo SC kull 8 ġimgħat 
għal mhux aktar minn 52 ġimgħa.

L-end-points koprimarji kienu remissjoni klinika f’ġimgħa 52 u rispons endoskopiku f’ġimgħa 52. L-
end-points koprimarji tkejlu wkoll f’individwi bi u mingħajr falliment preċedenti bi prodott mediċinali 
bijoloġiku (ara Tabella 4).

Tabella 4. Ir-riżultati tal-effikaċja f’FORTIFY f’ġimgħa 52 (64 ġimgħa mill-bidu tad-doża ta’ 
induzzjoni)

FORTIFY

Induzzjoni ta’ 
risankizumab 

IV/Plaċebo SCf

(N=164) %

Induzzjoni ta’ 
risankizumab 

IV/Risankizumab 
360 mg SC
(N=141) %

Differenza bejn it-
trattamenti 
(95 % CI)

End-points koprimarji

Remissjoni klinika 40 % 52 % 15 % [5 %, 25 %]a,g

Falliment preċedenti bi 
prodott mediċinali bijoloġiku

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

Mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku

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

Rispons endoskopiku 22 % 47 % 28 % [19 %, 37 %]b,g

Falliment preċedenti bi 
prodott mediċinali bijoloġiku

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

Mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku

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

End-points addizzjonali

Rispons kliniku mtejjeb fl-
SF/APS

49 % 59 % 13 % [2 %, 23 %]e,g

Manutenzjoni tar-
remissjoni klinikah

(N = 91)
51%

(N = 72)
69%

21 % [6 %, 35 %]d,g

Remissjoni endoskopika 13 % 39 % 28 % [20 %, 37 %]c,g

Fejqan tal-mukoża
(N = 162)

10 %
(N = 141)

31 %
22 % [14 %, 30 %]c,g

a Statistikament sinifikanti taħt kontroll għall-multipliċità fit-tqabbil ta’ risankizumab kontra 
plaċebo (p ≤ 0.01). 
b Statistikament sinifikanti taħt kontroll għall-multipliċità fit-tqabbil ta’ risankizumab kontra 
plaċebo (p < 0.001). 
c p < 0.001 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo mingħajr kontroll globali ta’ żball tat-
tip I.
d p ≤0.01 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo mingħajr kontroll globali ta’ żball tat-
tip I.
e p ≤ 0.05 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo mingħajr kontroll globali ta’ żball tat-
tip I.
f Il-grupp ta’ induzzjoni biss kien jikkonsisti minn individwi li kisbu rispons kliniku għat-terapija 
ta’ induzzjoni ta’ risankizumab u ġew randomizzati biex jirċievu plaċebo fl-istudju ta’ 
manutenzjoni (FORTIFY).
g Differenza aġġustata bejn it-trattamenti.
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h Manutenzjoni tar-remissjoni klinika: remissjoni klinika f’ġimgħa 52 f’individwi b’remissjoni 
klinika f’ġimgħa 0.

Remissjoni fonda (remissjoni klinika u remissjoni endoskopika) f’ġimgħa 52 ġiet osservata b’rati 
ogħla f’individwi ttrattati b’risankizumab IV/risankizumab SC meta mqabbla ma’ individwi li rċivew 
risankizumab IV/plaċebo SC (28 % kontra 10 %, rispettivament, p < 0.001 nominali).

F’ġimgħa 52, proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab IV/risankizumab SC kiseb CDAI 
< 150 meta mqabbel ma’ risankizumab IV/plaċebo SC (52 % kontra 41 %, rispettivament, p ≤ 0.01 
nominali). Proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab IV/risankizumab SC kiseb tnaqqis 
ta’ mill-inqas 100 punt fil-punteġġ tas-CDAI fil-linja bażi meta mqabbel ma’ individwi ttrattati 
b’risankizumab IV/plaċebo SC (62 % kontra 48 %, rispettivament, p ≤ 0.01 nominali).

91 individwu li ma wrewx rispons kliniku fl-SF/APS 12-il ġimgħa wara l-induzzjoni ta’ risankizumab 
fl-istudji ADVANCE u MOTIVATE rċivew doża ta’ 360 mg risankizumab taħt il-ġilda f’ġimgħa 12 u 
ġimgħa 20. Minn dawn l-individwi, 64 % (58/91) kisbu rispons kliniku fl-SF/APS f’ġimgħa 24; 33 
mill-individwi li kisbu rispons kliniku fl-SF/APS ġew irreġistrati f’FORTIFY u komplew jirċievu 
risankizumab 360 mg SC kull 8 ġimgħat għal mhux aktar minn 52 ġimgħa. Fost dawn l-individwi, 
55 % (18/33) kisbu remissjoni klinika u 45 % (15/33) kisbu rispons endoskopiku f’ġimgħa 52.

Matul FORTIFY, 30 individwu kellhom tnaqqis ta’ rispons għat-trattament b’risankizumab 360 mg 
SC u rċivew trattament ta’ salvataġġ b’risankizumab (doża waħda ta’ 1 200 mg IV, segwita minn 
360 mg SC kull 8 ġimgħat). Minn dawn l-individwi, 57 % (17/30) kisbu rispons kliniku fl-SF/APS 
f’ġimgħa 52. Barra minn hekk, 20 % (6/30) u 34 % (10/29) tal-individwi kisbu remissjoni klinika u 
rispons endoskopiku f’ġimgħa 52, rispettivament.

Riżultati relatati mas-saħħa u tal-kwalità tal-ħajja

Il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa ġiet evalwata permezz tal-Kwestjonarju dwar Mard 
Infjammatorju tal-Musrana (IBDQ, Inflammatory Bowel Disease Questionnaire) u l-Istħarriġ Qasir 
dwar is-Saħħa ta’ 36 Punt (SF-36, 36-Item Short Form Health Survey). It-titjib fl-għeja ġie evalwat 
mill-iskala tal-Evalwazzjoni Funzjonali tat-Terapija għal Mard Kroniku-Għeja (FACIT-Għeja, 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue). Il-produttività tax-xogħol ġiet evalwata 
mill-Kwestjonarju tal-Produttività tax-Xogħol u l-Indeboliment tal-Attività (WPAI-CD, Work 
Productivity and Activity Impairment CD).

F’ġimgħa 12 ta’ ADVANCE u MOTIVATE, l-individwi ttrattati b’risankizumab kisbu titjib 
klinikament sinifikanti mil-linja bażi fil-punteġġ totali tal-IBDQ, il-punteġġi tad-dominji kollha tal-
IBDQ (sintomi tal-musrana, funzjoni sistemika, funzjoni emozzjonali, u funzjoni soċjali), fil-Punteġġ 
Sommarju tal-Komponent Fiżiku u Mentali tal-SF-36, FACIT-Għeja u WPAI-CD meta mqabbla mal-
plaċebo. Għal WPAI-CD tnaqqis akbar fl-indeboliment waqt ix-xogħol, l-indeboliment ġenerali waqt 
ix-xogħol, u l-indeboliment fl-attività intwerew f’ADVANCE; u tnaqqis akbar fl-indeboliment fl-
attività intwera f’MOTIVATE. Dan it-titjib inżamm f’individwi ttrattati b’risankizumab 
IV/risankizumab SC f’FORTIFY sa ġimgħa 52.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji 
b’risankizumab f’wieħed jew iktar kategoriji tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament tal-marda ta’ 
Crohn (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).
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5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Risankizumab wera farmakokinetika lineari b’żieda proporzjonali għad-doża f’esponiment fil-meded 
tad-doża ta’ 18 sa 360 mg u 0.25 sa 1 mg/kg mogħtija taħt il-ġilda, u 200 sa 1 800 mg u 0.01 sa 
5 mg/kg mogħtija ġol-vini.

Wara dożaġġ taħt il-ġilda ta’ risankizumab, inkisbu konċentrazzjonijiet massimi fil-plażma bejn 3-14-
il jum wara d-dożaġġ b’bijodisponibilità assoluta stmata ta’ 74-89 %. B’dożaġġ ta’ 150 mg 
f’ġimgħa 0, ġimgħa 4, u kull 12-il ġimgħa wara dan, il-konċentrazzjonijiet massimi fi stat fiss stmati u 
l-konċentrazzjonijiet minimi fil-plażma huma 12 u 2 µg/mL, rispettivament.

F’individwi bil-marda ta’ Crohn ittrattati b’doża ta’ induzzjoni ta’ 600 mg ġol-vini (IV) f’ġimgħat 0, 
4, u 8 segwita minn doża ta’ manutenzjoni ta’ 360 mg taħt il-ġilda (SC) f’ġimgħa 12 u kull 8 ġimgħat 
wara dan, il-konċentrazzjonijiet massimi u minimi medjani huma stmati li huma 156 u 38.8 µg/mL 
rispettivament matul il-perjodu ta’ induzzjoni (ġimgħat 8-12) u l-konċentrazzjonijiet massimi u 
minimi medjani fi stat fiss huma stmati li huma 28.0 u 8.13 µg/mL rispettivament matul il-perjodu ta’ 
manutenzjoni (ġimgħat 40-48).

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni fi stat fiss (Vss) medju (±devjazzjoni standard) ta’ risankizumab kien 
11.4 (±2.7) L fl-istudji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi, li jindika li d-distribuzzjoni ta’ risankizumab 
hija primarjament limitata għall-ispazji vaskulari u interstizjali. F’individwu tipiku b’piż ta’ 70 kg bil-
marda ta’ Crohn, il-Vss kien 7.68 L.

Bijotrasformazzjoni

Antikorpi monoklonali IgG terapewtiċi normalment jiġu degradati f’peptidi żgħar u amminoaċidi 
permezz ta’ passaġġi kataboliċi bl-istess mod bħal IgGs endoġeni. Risankizumab mhuwiex mistenni li 
jiġi metabolizzat minn enzimi taċ-ċitokromu P450.

Eliminazzjoni

It-tneħħija sistemika (CL) medja (±devjazzjoni standard) ta’ risankizumab kienet 0.3 (±0.1) L/jum fi 
studji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi. In-nofs ħajja ta’ eliminazzjoni terminali medja ta’ 
risankizumab varjat minn 28 sa 29 jum fi studji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi. F’individwu tipiku 
b’piż ta’ 70 kg bil-marda ta’ Crohn, is-CL kienet 0.30 L/jum u n-nofs ħajja ta’ eliminazzjoni terminali 
kienet 21 jum.

Bħala antikorp monoklonali IgG1, risankizumab mhuwiex mistenni li jiġi ffiltrat minn filtrazzjoni 
glomerulari fil-kliewi jew li jiġi eliminat bħala molekula intatta fl-awrina.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Risankizumab wera farmakokinetika lineari b’bejn wieħed u ieħor żidiet proporzjonali għad-doża 
f’esponiment sistemiku (Cmax u AUC) fil-meded tad-doża li ġew evalwati ta’ 18 sa 360 mg jew 0.25 sa 
1 mg/kg għoti taħt il-ġilda u 200 sa 1 800 mg u 0.01 sa 5 mg/kg mogħtija ġol-vini f’individwi 
b’saħħithom jew f’individwi bil-psorjażi jew bil-marda ta’ Crohn.

Interazzjonijiet

Sar studju ta’ interazzjoni f’individwi bi psorjażi bil-qoxra biex jiġi vvalutat l-effett ta’ għoti ripetut ta’ 
risankizumab fuq il-farmakokinetika ta’ substrati sondi sensittivi għaċ-ċitokromu P450 (CYP). L-
esponiment tal-kaffeina (substrat ta’ CYP1A2), warfarin (substrat ta’ CYP2C9), omeprazole (substrat 
ta’ CYP2C19), metoprolol (substrat ta’ CYP2D6) u midazolam (substrat ta’ CYP3A) wara trattament 
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b’risankizumab kien komparabbli għall-esponiment tagħhom qabel it-trattament b’risankizumab, li ma 
jindika l-ebda interazzjoni klinikament sinifikanti minn dawn l-enzimi.

Analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni indikaw li l-esponiment ta’ risankizumab ma kellux 
impatt minn prodotti mediċinali konkomitanti li ntużaw minn xi individwi bil-psorjażi bil-qoxra waqt 
l-istudji kliniċi. Ġie osservat l-istess nuqqas ta’ impatt minn mediċini konkomitanti abbażi tal-
analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni għall-marda ta’ Crohn.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmokokinetika ta’ risankizumab f’pazjenti pedjatriċi ta’ inqas minn 16-il sena ma ġietx 
determinata. Mill-1 574 individwu bil-marda ta’ Crohn esposti għal risankizumab, 12 kellhom bejn 16 
u 17-il sena. L-esponimenti ta’ risankizumab f’individwi ta’ bejn 16 u 17-il sena bil-marda ta’ Crohn 
kienu simili għal dawk fl-adulti. L-età ma nstabitx li għandha impatt sinifikanti fuq l-esponimenti ta’ 
risankizumab abbażi tal-analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni.

Anzjani

Mill-2 234 individwu bil-psorjażi bil-qoxra esposti għal risankizumab, 243 kellhom 65 sena jew aktar 
u 24 individwu kellhom 75 sena jew aktar. Mill-1 574 individwu bil-marda ta’ Crohn esposti għal 
risankizumab, 72 kellhom 65 sena jew aktar u 5 individwi kellhom 75 sena jew aktar. Ma ġiet 
osservata l-ebda differenza globali fl-esponiment ta’ risankizumab bejn individwi ikbar u iżgħar fl-età 
li rċivew risankizumab.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Ma sar l-ebda studju speċifiku biex jiġi ddeterminat l-effett tal-indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied 
fuq il-farmakokinetika ta’ risankizumab. Abbażi tal-analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, il-
livelli tal-kreatinina fis-seru, it-tneħħija tal-kreatinina, jew il-markaturi tal-funzjoni tal-fwied 
(ALT/AST/bilirubina) ma kellhomx impatt sinifikanti fuq it-tneħħija ta’ risankizumab f’individwi bil-
psorjażi jew bil-marda ta’ Crohn.

Bħala antikorp monoklonali IgG1, risankizumab jiġi eliminat prinċipalment permezz ta’ kataboliżmu 
intraċellulari u mhuwiex mistenni li jgħaddi minn metaboliżmu permezz tal-enzimi taċ-ċitokromu 
P450 jew minn eliminazzjoni mill-kliewi.

Piż tal-ġisem

It-tneħħija u v-volum tad-distribuzzjoni ta’ risankizumab jiżdiedu iktar ma jiżdied il-piż tal-ġisem u 
dan jista’ jirriżulta f’effikaċja mnaqqsa f’individwi b’piż tal-ġisem kbir (> 130 kg). Madankollu, din l-
osservazzjoni hija bbażata fuq għadd limitat ta’ individwi bi psorjażi bil-qoxra. Fil-preżent ma huwa 
rrakkomandat ebda aġġustament tad-doża abbażi tal-piż tal-ġisem.

Sess jew razza

It-tneħħija ta’ risankizumab ma ġietx influwenzata b’mod sinifikanti mis-sess jew mir-razza 
f’individwi adulti bi psorjażi bil-qoxra jew bil-marda ta’ Crohn. Ma ġiet osservata l-ebda differenza 
klinikament sinifikanti fl-esponiment ta’ risankizumab f’individwi Ċiniżi jew Ġappuniżi meta 
mqabbel ma’ individwi Kawkasi fi studji tal-farmakokinetika kliniċi f’voluntiera f’saħħithom.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti inkluż evalwazzjonijiet tas-
sigurtà farmakoloġika, u studju tal-effett tossiku miżjud fuq l-iżvilupp qabel u wara t-twelid f’xadini 
cynomolgus b’dożi sa 50 mg/kg/ġimgħa, li jipproduċu esponimenti 10 darbiet l-esponimenti kliniċi 



37

waqt l-induzzjoni b’doża ta’ 600 mg IV kull 4 ġimgħat u 39 darba l-esponimenti kliniċi għall-
manutenzjoni meta tingħata doża ta’ 360 mg SC kull 8 ġimgħat, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-
bnedmin.

Ma sarux studji tal-mutaġeniċità u l-karċinoġeniċità b’risankizumab. Fi studju tat-tossikoloġija 
kronika ta’ 26 ġimgħa f’xadini cynomolgus b’dożi sa 50 mg/kg/ġimgħa (7 darbiet l-esponimenti 
kliniċi waqt l-induzzjoni b’doża ta’ 600 mg IV kull 4 ġimgħat u 28 darba l-esponimenti kliniċi għall-
manutenzjoni meta tingħata doża ta’ 360 mg SC kull 8 ġimgħat), ma kien hemm l-ebda leżjoni 
preneoplastika jew neoplastika li ġiet osservata u ma ġiet innutata l-ebda immunotossicità avversa jew 
effetti kardjovaskulari.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium acetate trihydrate
Acetic acid
Trehalose dihydrate
Polysorbate 20
Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija 
f’sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

24 xahar

Soluzzjoni dilwita għall-infużjoni ġol-vini

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ġiet murija għal 20 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2 °C u 8 °C 
jew għal sa 8 sigħat fit-temperatura ambjentali (ħin kumulattiv wara l-preparazzjoni inkluż il-perjodu 
ta’ ħażna u infużjoni) meta s-soluzzjoni dilwita tiġi mħarsa mid-dawl tax-xemx dirett u indirett.

Mill-aspett mikrobijoloġiku, l-infużjoni ppreparata għandha tintuża immedjatament. Jekk ma tintużax 
immedjatament, il-ħin u l-kundizzjonijiet ta’ ħażna qabel l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent u 
m’għandhomx jaqbżu l-20 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2 °C u 8 °C.

Tagħmlux fil-friża.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 °C - 8 °C). Tagħmlux fil-friża.
Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.
Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih 

10.0 mL konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni f’kunjett tal-ħġieġ magħluq b’tapp tal-gomma 
miksi.

Skyrizi huwa disponibbli f’pakketti li fihom pakkett b’kunjett wieħed.
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6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Is-soluzzjoni fil-kunjett u d-dilwizzjonijiet m’għandhomx jitħawdu. Is-soluzzjonijiet għandhom jiġu 
spezzjonati viżwalment għal partikuli jew tibdil fil-kulur qabel l-għoti. Is-soluzzjoni għandha tkun bla 
kulur għal kemxejn safranija u ċara sa ftit opalexxenti. Il-likwidu jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod 
jew ċari. Il-prodott mediċinali u d-dilwizzjonijiet tiegħu m’għandhomx jintużaw jekk is-soluzzjoni 
jkollha kulur differenti jew tkun imċajpra, jew jekk ikun hemm partikuli barranin fiha.

Istruzzjonijiet għad-dilwizzjoni

Dan il-prodott mediċinali għandu jiġi ppreparat minn professjonist tal-kura tas-saħħa bl-użu ta’ 
teknika asettika. Irid jiġi dilwit qabel ma jingħata.

Is-soluzzjoni għall-infużjoni tiġi ppreparata bid-dilwizzjoni tal-konċentrat f’borża tal-infużjoni ġol-
vini jew flixkun tal-ħġieġ li jkun fih 5 % dextrose fl-ilma (D5W) (600 mg/10 mL f’100 mL, 250 mL 
jew 500 mL) għal konċentrazzjoni finali ta’ madwar 1.2 mg/mL sa 6 mg/mL.

Qabel tinbeda l-infużjoni ġol-vini, il-kontenut tal-borża tal-infużjoni ġol-vini jew tal-flixkun tal-ħġieġ 
għandu jkun fit-temperatura ambjentali.

L-infużjoni tas-soluzzjoni dilwita għandha ssir fuq perjodu ta’ mill-inqas siegħa. Ladarba tkun dilwita, 
l-infużjoni għandha tingħata kompletament fi żmien 8 sigħat mill-infużjoni fil-borża tal-infużjoni.

Kull kunjett għandu jintuża darba biss.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu 
jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/19/1361/004

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 26 ta’ April 2019

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

http://www.ema.europa.eu/
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Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa 
huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif 
għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 360 mg soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull skartoċċ fih 360 mg ta’ risankizumab f’soluzzjoni ta’ 2.4 mL.

Risankizumab huwa antikorp monoklonali ta’ immunoglobina umanizzata G1 (IgG1) prodott f’ċelluli 
tal-Ovarju tal-Ħamster Ċiniż permezz ta’ teknoloġija ta’ DNA rikombinanti.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni)

Is-soluzzjoni hija bla kulur għal safranija u ċara għal ftit opalexxenti.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Skyrizi huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti adulti bil-marda ta’ Crohn attiva minn moderata sa 
severa li kellhom rispons inadegwat, waqaf ikollhom rispons, jew kienu intolleranti għat-terapija 
konvenzjonali jew għal terapija bi prodotti mediċinali bijoloġiċi.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Dan il-prodott mediċinali huwa maħsub biex jintuża taħt il-gwida u s-sorveljanza ta’ tabib 
b’esperjenza fid-dijanjożi u fit-trattament tal-kundizzjonijiet li hu indikat għalihom Skyrizi.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hija ta’ 600 mg mogħtija bħala infużjoni ġol-vini f’ġimgħa 0, ġimgħa 4 u 
ġimgħa 8, segwita minn 360 mg mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda f’ġimgħa 12, u kull 8 ġimgħat 
wara dan. Għandha tingħata kunsiderazzjoni għat-twaqqif tat-trattament f’pazjenti li ma juru l-ebda 
evidenza ta’ benefiċċju terapewtiku sa ġimgħa 24.

Għall-pożoloġija tal-kors inizjali tad-dożaġġ ġol-vini, ara sezzjoni 4.2 tas-Sommarju tal-Karatteristiċi 
tal-Prodott għal Skyrizi 600 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Doża maqbuża

Jekk tinqabeż doża, id-doża għandha tingħata malajr kemm jista’ jkun. Wara dan, id-dożaġġ għandu 
jitkompla fil-ħin skedat regolari.
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Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (ta’ 65 sena u iktar)

Mhu meħtieġ l-ebda aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 5.2).
Hemm informazzjoni limitata f’individwi ta’ età ≥ 65 sena.

Indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Ma sar l-ebda studju speċifiku biex jiġi vvalutat l-effett tal-indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi fuq 
il-farmakokinetika ta’ Skyrizi. Dawn il-kondizzjonijiet ġeneralment mhumiex mistennija li jkollhom 
xi impatt sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ antikorpi monoklonali u ma jitqies li huwa meħtieġ l-
ebda aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Skyrizi għat-trattament tal-marda ta’ Crohn f’pazjenti li għandhom età ta’ 
inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

Pazjenti b’piż eċċessiv

Ma hemm bżonn ta’ ebda aġġustament tad-doża (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata 

Skyrizi jingħata permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda. 

L-injezzjoni għandha tingħata fil-koxxa jew fl-addome. Il-pazjenti m’għandhomx jinjettaw f’partijiet 
fejn il-ġilda tkun sensittiva, imbenġla, eritematuża, iebsa jew feruta.

Il-pazjenti jistgħu jinjettaw Skyrizi lilhom infushom wara taħriġ fit-teknika tal-injezzjoni taħt il-ġilda 
bl-injettur li jeħel mal-ġisem. Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex jaqraw l-
“Istruzzjonijiet għall-użu” ipprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif qabel l-għoti.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-
sezzjoni 6.1.

Infezzjonijiet attivi klinikament importanti (eż. tuberkulożi attiva, ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Traċċabilità

Sabiex tittejjeb it-traċċabilità tal-prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott 
amministrat għandhom jiġu rrekordjati.

Infezzjonijiet

Risankizumab jista’ jżid ir-riskju ta’ infezzjoni.

F’pazjenti b’infezzjoni kronika, bi storja ta’ infezzjoni rikorrenti, jew b’fatturi ta’ riskju magħrufin 
għal infezzjoni, risankizumab għandu jintuża b’kawtela. It-trattament b’risankizumab ma għandux 
jinbeda f’pazjenti bi kwalunkwe infezzjoni attiva klinikament importanti sakemm l-infezzjoni tirrisolvi 
ruħha jew tiġi trattata b’mod adegwat.
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Il-pazjenti ttrattati b’risankizumab għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex ifittxu parir mediku jekk 
iseħħu sinjali jew sintomi ta’ infezzjoni kronika jew akuta klinikament importanti. Jekk pazjent 
jiżviluppa infezzjoni bħal din jew ma jkunx qiegħed jirrispondi għal terapija standard għall-infezzjoni, 
il-pazjent għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib u risankizumab m’għandux jingħata sakemm tfiq l-
infezzjoni.

Tuberkolożi

Qabel il-bidu tat-trattament b’risankizumab, il-pazjenti għandhom jiġu evalwati għal infezzjoni tat-
tuberkulożi (TB). Il-pazjenti li jirċievu risankizumab għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u 
sintomi ta’ TB attiva. Għandha tiġi kkunsidrata terapija kontra t-TB qabel il-bidu ta’ risankizumab 
f’pazjenti bi storja passata ta’ TB latenti jew attiva li fihom ma jistax jiġi kkonfermat kors adegwat ta’ 
trattament.

Immunizzazzjonijiet

Qabel il-bidu ta’ terapija b’risankizumab, għandu jiġi kkunsidrat li jingħataw l-immunizzazzjonijiet 
xierqa kollha skont il-linji gwida tal-immunizzazzjoni attwali. Jekk pazjent ikun irċieva tilqim ħaj 
(virali jew batterjali), huwa rrakkomandat li tistenna għall-inqas 4 ġimgħat qabel jibda t-trattament 
b’risankizumab. Pazjenti ttrattati b’risankizumab ma għandhomx jirċievu tilqim ħaj matul it-trattament 
u għal mill-inqas 21 ġimgħa wara t-trattament (ara sezzjoni 5.2). 

Sensittività eċċessiva

Jekk isseħħ reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva serja, l-għoti ta’ risankizumab għandu jitwaqqaf 
immedjatament u għandha tinbeda terapija xierqa.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull skartoċċ, jiġifieri 
essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Risankizumab mhuwiex mistenni li jgħaddi minn metaboliżmu mill-enzimi tal-fwied jew minn 
eliminazzjoni mill-kliewi. Mhumiex mistennija interazzjonijiet bejn risankizumab u inibituri, indutturi, 
jew substrati ta’ enzimi li jimmetabolizzaw il-prodott mediċinali, u mhu meħtieġ l-ebda aġġustament 
fid-doża (ara sezzjoni 5.2).

Terapija immunosoppressiva konkomitanti

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ risankizumab flimkien mal-immunosoppressanti, inkluż bijoloġiċi, ma ġewx 
evalwati.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw metodu ta’ kontraċettiv effettiv waqt u għal tal-inqas 
21 ġimgħa wara t-trattament.
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Tqala

Għal risankizumab m’hemmx data jew hemm data limitata (inqas minn 300 riżultat ta’ tqala) dwar l-
użu fin-nisa tqal. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti tossiċi fuq is-sistema 
riproduttiva. Bħala prekawzjoni, hu preferibbli li ma jintużax risankizumab waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk risankizumab jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. IgGs umani huma 
magħrufa li jiġu eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem matul l-ewwel ftit jiem wara t-twelid, li 
jonqos għal konċentrazzjonijiet baxxi ftit wara; konsegwentement, ir-riskju għat-tarbija li titredda’ 
mhux eskluż waqt dan il-perjodu qasir. Għandha tittieħed deċiżjoni dwar jekk il-mara twaqqafx it-
trattament b’risankizumab, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju 
tat-trattament għall-mara.

Fertilità

L-effett ta’ risankizumab fuq il-fertilità tal-bniedem ma ġiex evalwat. Studji f’annimali ma wrewx 
effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Risankizumab m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem 
magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati bl-aktar mod frekwenti kienu infezzjonijiet fil-parti 
respiratorja ta’ fuq (minn 13.0 % fil-psorjażi għal 15.6 % fil-marda ta’ Crohn).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi għal risankizumab mill-istudji kliniċi (Tabella 1) huma elenkati skont is-
sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u huma bbażati fuq il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna 
(≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1 000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10 000 sa 
< 1/1 000) u rari ħafna (< 1/10 000).
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Tabella 1: Lista tar-reazzjonijiet avversi

Sistema tal-Klassifika 
tal-Organi

Frekwenza Reazzjonijiet avversi

Infezzjonijiet u 
infestazzjonijiet

Komuni ħafna Infezzjonijiet fil-parti 
respiratorja ta’ fuqa

Komuni Infezzjonijiet tal-
ħżieżab

Mhux komuni Follikulite
Disturbi fis-sistema 
nervuża

Komuni Uġigħ ta’ rasc

Disturbi fil-ġilda u fit-
tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni Prurite
Raxx

Mhux komuni Urtikarja
Disturbi ġenerali u 
kondizzjonijiet ta’ 
mnejn jingħata

Komuni Għejad

Reazzjonijiet fis-sit tal-
injezzjonie

a Tinkludi: infezzjoni fl-apparat respiratorju (virali, batterjali, jew mhux speċifikata), 
sinusite (inkluż akuta), rinite, nażofarinġite, farinġite (inkluż virali), tonsillite, 
larinġite, trakeite

b Tinkludi: tinea pedis, tinea cruris, ħżieża tal-ġisem, tinea versicolor, tinea manuum, 
onikomikożi, infezzjoni tal-ħżieża

c Tinkludi: uġigħ ta’ ras, uġigħ ta’ ras minħabba tensjoni, uġigħ ta’ ras minħabba 
sinus

d Tinkludi: għeja, astenija
e Tinkludi: tbenġil fis-sit tal-injezzjoni, eritema, ematoma, emorraġija, irritazzjoni, 

uġigħ, pruritu, reazzjoni, nefħa, ebusija, sensittività eċċessiva, noduli, raxx, urtikarja, 

infatet, sħana

Deskrizzjoni tar-reazzjonijiet avversi magħżulin

Infezzjonijiet

Psorjażi

Tul il-programm kollu tal-psorjażi inkluż l-esponiment fit-tul għal risankizumab, ir-rata ta’ 
infezzjonijiet kienet 75.5 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu. Il-maġġoranza tal-każijiet 
kienu mhux serji u ħfief sa moderati fis-severità u ma wasslux għat-twaqqif ta’ risankizumab. Ir-rata 
ta’ infezzjonijiet serji kienet ta’ 1.7 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu (ara sezzjoni 4.4).

Marda ta’ Crohn

B’mod globali, il-profil ta’ sigurtà osservat f’pazjenti bil-marda ta’ Crohn ittrattati b’risankizumab 
kien konsistenti mal-profil ta’ sigurtà osservat f’pazjenti bi psorjażi bil-qoxra.

Ir-rata ta’ infezzjonijiet fid-data miġbura mill-istudji ta’ induzzjoni ta’ 12-il ġimgħa kienet ta’ 
83.3 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu f’individwi ttrattati b’risankizumab 600 mg ġol-vini 
mqabbla ma’ 117.7 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu bil-plaċebo. Ir-rata ta’ infezzjonijiet 
serji kienet ta’ 3.4 avvenimenti għal kull 100 sena tal-individwu f’individwi ttrattati b’risankizumab 
600 mg ġol-vini mqabbla ma’ 16.7 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu bil-plaċebo (ara 
sezzjoni 4.4).

Ir-rata ta’ infezzjonijiet fl-istudju ta’ manutenzjoni ta’ 52 ġimgħa kienet ta’ 57.7 avveniment għal kull 
100 sena tal-individwu f’individwi ttrattati b’risankizumab 360 mg taħt il-ġilda wara l-induzzjoni ta’ 
risankizumab imqabbla ma’ 76.0 avveniment għal kull 100 sena tal-individwu f’individwi li rċivew 
plaċebo wara l-induzzjoni ta’ risankizumab. Ir-rata ta’ infezzjonijiet serji kienet ta’ 6.0 avvenimenti 



44

għal kull 100 sena tal-individwu f’individwi ttrattati b’risankizumab 360 mg taħt il-ġilda wara l-
induzzjoni ta’ risankizumab imqabbla ma’ 5.0 avvenimenti għal kull 100 sena tal-individwu 
f’individwi li rċivew plaċebo wara l-induzzjoni ta’ risankizumab (ara sezzjoni 4.4).

Immunoġeniċità

Bħal kull proteina terapewtika, hemm potenzjal għall-immunoġeniċità b’risankizumab. L-
identifikazzjoni tal-formazzjoni tal-antikorpi tiddependi ħafna mis-sensittività u mill-ispeċifiċità tal-
assaġġ.

Għal individwi bil-marda ta’ Crohn ittrattati b’risankizumab bid-dożi rakkomandati ta’ induzzjoni ġol-
vini u ta’ manutenzjoni taħt il-ġilda sa 64 ġimgħa fil-provi kliniċi tal-marda ta’ Crohn, ġew identifikati 
antikorpi kontra l-mediċina li dehru mit-trattament u antikorpi newtralizzanti fi 3.4 % (2/58) u 0 % 
(0/58) tal-individwi evalwati, rispettivament.

L-antikorpi għal risankizumab inklużi l-antikorpi newtralizzanti ma kinux assoċjati ma’ tibdil fir-
rispons jew fis-sigurtà klinika.

Anzjani

Hemm informazzjoni dwar is-sigurtà limitata f’individwi li għandhom ≥ 65 sena.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott 
mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni 
avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Fil-każ ta’ doża eċċessiva, huwa rrakkomandat li l-pazjent jiġi mmonitorjat għal kwalunkwe sinjal jew 
sintomu ta’ reazzjonijiet avversi u għandu jinbeda trattament sintomatiku xieraq immedjatament.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosoppressanti, inibituri ta’ interleukin, Kodiċi ATC: L04AC18

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Risankizumab huwa antikorp monoklonali ta’ immunoglobina umanizzata G1 (IgG1) li b’mod selettiv 
jeħel b’affinità għolja mas-subunità p19 taċ-ċitokina ta’ interleukin 23 (IL-23) umana mingħajr ma 
jeħel ma’ IL-12 u jinibixxi l-interazzjoni tagħha mal-kumpless tar-riċettur ta’ IL-23. IL-23 hija 
ċitokina li hija involuta f’risponsi infjammatorji u immunitarji. Billi jimblokka IL-23 milli teħel mar-
riċettur tagħha, risankizumab jinibixxi l-għoti ta’ sinjali taċ-ċellula dipendenti minn IL-23 u r-rilaxx 
ta’ ċitokini proinfjammatorji.

Effetti farmakodinamiċi

Fi studju ta’ individwi bil-psorjażi, l-espressjoni tal-ġeni assoċjati mal-assi IL-23/IL-17 tnaqqset fil-
ġilda wara dożi uniċi ta’ risankizumab. It-tnaqqis fil-ħxuna epidermali, l-infiltrazzjoni ta’ ċelluli 
infjammatorji, u l-espressjoni tal-markaturi tal-marda psorjatika ġew osservati wkoll fil-leżjonijiet 
psorjatiċi.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Fi studju ta’ Fażi 2 ta’ individwi bil-marda ta’ Crohn, l-espressjoni tal-ġeni assoċjati mal-assi IL-
23/Th17 tnaqqset fit-tessut tal-imsaren wara dożi multipli ta’ risankizumab. Ġie osservat ukoll tnaqqis 
fil-calprotectin fl-ippurgar (FCP, faecal calprotectin), fil-proteina C reattiva (CRP, C reactive protein) 
u fl-IL-22 fis-serum wara dożi multipli fi studji ta’ induzzjoni tal-Fażi 3 f’pazjenti bil-marda ta’ 
Crohn. It-tnaqqis fl-FCP, fis-CRP u fl-IL-22 fis-serum inżamm sa ġimgħa 52 tal-istudju ta’ 
manutenzjoni.

Effikaċja klinika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ risankizumab ġew ivvalutati f’1 419-il individwu bil-marda ta’ Crohn attiva 
moderata sa severa fi tliet studji kliniċi multiċentriċi, randomizzati, double-blind, u kkontrollati bil-
plaċebo. L-individwi li ġew irreġistrati kellhom 16-il sena jew aktar b’Indiċi tal-Attività tal-Marda ta’ 
Crohn (CDAI, Crohn’s Disease Activity Index) ta’ 220 sa 450, frekwenza medja ta’ kuljum tal-
ippurgar (SF, stool frequency) ≥ 4 u/jew punteġġ ta’ wġigħ addominali (APS, abdominal pain score)
medju ta’ kuljum ≥ 2, u Punteġġ Endoskopiku Sempliċi għal CD (SES-CD, Simple Endoscopic Score 
for CD) ta’ ≥ 6, jew ≥ 4 għal mard tal-ilju iżolat, eskluż il-komponent ta’ tidjiq u kkonfermat minn 
rieżaminatur ċentrali.

Kien hemm żewġ studji ta’ induzzjoni ġol-vini ta’ 12-il ġimgħa (ADVANCE u MOTIVATE), li kienu 
jinkludu perjodu ta’ estensjoni ta’ 12-il ġimgħa għal individwi li ma kisbux rispons kliniku fl-SF/APS 
(≥ 30% tnaqqis fl-SF u/jew ≥ 30% tnaqqis fl-APS u t-tnejn li huma mhux agħar mil-linja bażi) 
f’ġimgħa 12. ADVANCE u MOTIVATE kienu segwiti minn studju randomizzat ta’ 52 ġimgħa ta’ 
rtirar tat-trattament ta’ manutenzjoni taħt il-ġilda (FORTIFY) li fih ġew irreġistrati individwi b’rispons 
kliniku fl-SF/APS għat-trattament ta’ induzzjoni IV, jiġifieri kien hemm mill-inqas 64 ġimgħa ta’ 
terapija.

ADVANCE u MOTIVATE

Fl-istudji ADVANCE u MOTIVATE, l-individwi ġew randomizzati biex jirċievu risankizumab jew 
f’doża ta’ 600 mg (id-doża rakkomandata), 1 200 mg, jew plaċebo, f’ġimgħa 0, ġimgħa 4, u ġimgħa 8.

F’ADVANCE, 58 % (491/850) tal-individwi kienu fallew jew kienu intolleranti għat-trattament 
b’terapija waħda jew aktar bi prodott mediċinali bijoloġiku (falliment preċedenti bi prodott mediċinali 
bijoloġiku), u 42 % (359/850) kienu fallew jew kienu intolleranti għat-terapija b’terapiji konvenzjonali 
iżda mhux bijoloġiċi (mingħajr falliment preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku). F’ADVANCE, 
fost l-individwi mingħajr falliment preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku, 87 % (314/359) qatt 
ma kienu rċivew terapija bi prodott mediċinali bijoloġiku u t-13 % l-oħra kienu rċivew prodott 
mediċinali bijoloġiku iżda qatt ma fallew jew urew intolleranza. Il-pazjenti kollha f’MOTIVATE 
kellhom falliment preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku.

Fiż-żewġ studji, proporzjon akbar ta’ individwi ttrattati b’risankizumab laħqu l-end-points koprimarji 
ta’ remissjoni klinika f’ġimgħa 12 u rispons endoskopiku f’ġimgħa 12 meta mqabbla mal-plaċebo. 
Rispons kliniku mtejjeb fl-SF/APS u remissjoni klinika kienu sinifikanti sa minn ġimgħa 4 f’individwi 
ttrattati b’risankizumab u komplew jitjiebu sa ġimgħa 12 (Tabella 2).



46

Tabella 2. Ir-riżultati tal-effikaċja f’ADVANCE u MOTIVATE

ADVANCE MOTIVATE

Plaċebo IV
(N=175)

%

Risankizumab
600 mg IV

(N=336)
%

Differenza 
bejn it-

trattamenti
d (95 % Cl)

Plaċebo IV
(N=187)

%

Risankizumab 
600 mg IV
(N=191)

%

Differenza 
bejn it-

trattamentid

(95 % Cl)

End-points koprimarji

Remissjoni 
klinika 
f’ġimgħa 12e

22 % 43 %
22 %

[14 %, 
30 %]a

19 % 35 %
15 %

[6 %, 24 %]b

Rispons 
endoskopiku 
f’ġimgħa 12f

12 % 40 %
28%

[21 %, 
35 %]a

11 % 29 %
18 %

[10 %, 
25 %]a

End-points addizzjonali

Rispons 
kliniku 
mtejjeb fl-
SF/APS 
f’ġimgħa 4g

31 % 46 %
15 %
[6 %, 

23 %]b
32 % 45 %

14 %
[4 %, 23 %]c

Rispons 
kliniku 
mtejjeb fl-
SF/APS 
f’ġimgħa 12g

42 % 63 %
21 %

[12 %, 
30 %]a

39 % 62 %
23 %

[13 %, 
33 %]a

CDAI < 150 
f’ġimgħa 4

10 % 18 %
8 % 

[1 %, 
14 %]c

11 % 21 %
10 %
[2 %, 

17 %]c

CDAI < 150 
f’ġimgħa 12

25 % 45 %
21 %

[12 %, 
29 %]a

20 % 42 %
22 %

[13 %, 
31 %]a

Fejqan tal-
mukoża 
f’ġimgħa 12h

(N=173)
8 %

(N=336)
21 %

14 %
[8 %, 

19 %]a

(N=186)
4 %

(N=190)
14 %

9 %
[4 %, 

15 %]b

Remissjoni 
endoskopika 
f’ġimgħa 12i

9 % 24 %
15 %
[9 %, 

21 %]a
4 % 19 %

15 %
[9 %, 

21 %]a

a Statistikament sinifikanti taħt kontroll għall-multipliċità fit-tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo 
(p < 0.001).
b Statistikament sinifikanti taħt kontroll għall-multipliċità fit-tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo 
(p ≤ 0.01).
c p ≤ 0.05 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo.
d Differenza aġġustata bejn it-trattamenti.
e Remissjoni klinika bbażata fuq l-SF/APS: SF medja ta’ kuljum ≤ 2.8 u mhux agħar mil-linja bażi u 
punteġġ AP medju ta’ kuljum ≤ 1 u mhux agħar mil-linja bażi.
f Rispons endoskopiku: tnaqqis ta’ aktar minn 50 % fl-SES-CD mil-linja bażi, jew tnaqqis ta’ mill-
inqas 2 punti għal individwi b’punteġġ fil-linja bażi ta’ 4 u mard tal-ilju iżolat.
g Rispons kliniku mtejjeb fl-SF/APS: Tnaqqis ta’ ≥ 60 % fl-SF medja ta’ kuljum u/jew tnaqqis ta’ 
≥ 35 % fil-punteġġ AP medju ta’ kuljum u t-tnejn mhux agħar mil-Linja Bażi, u/jew remissjoni 
klinika.
h Fejqan tal-mukoża: Sottopunteġġ tal-SES-CD tal-wiċċ bl-ulċeri ta’ 0 f’individwi b’sottopunteġġ ta’ 
≥ 1 fil-Linja Bażi.
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i Remissjoni endoskopika: SES-CD ta’ ≤ 4 u tnaqqis ta’ mill-inqas 2 punti meta mqabbel mal-Linja 
Bażi u l-ebda sottopunteġġ ogħla minn 1 fi kwalunkwe varjabbli individwali.

F’ġimgħa 12, proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab kiseb tnaqqis ta’ mill-inqas 
100 punt fis-CDAI tal-linja bażi meta mqabbel mal-plaċebo (ADVANCE, risankizumab=60 %, 
plaċebo=37 %, p < 0.001; MOTIVATE, risankizumab=60 %, plaċebo=30 %, p < 0.001).

F’ġimgħa 12, proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab kiseb kemm rispons kliniku 
mtejjeb fl-SF/APS kif ukoll rispons endoskopiku f’ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo 
(ADVANCE, risankizumab=31 %, plaċebo=8%, p < 0.001; MOTIVATE, risankizumab=21 %, 
plaċebo=7 %, p < 0.001).

Ir-riżultati għall-end-points koprimarji għas-sottogruppi (mingħajr ma jippermettu l-multipliċità) ta’ 
individwi bi u mingħajr falliment preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku huma mogħtija 
f’Tabella 3.

Tabella 3. Ir-riżultati tal-effikaċja f’ġimgħa 12 f’sottogruppi ta’ individwi b’falliment preċedenti 
bi prodott mediċinali bijoloġiku u f’individwi mingħajr falliment preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku f’ADVANCE

ADVANCE

Plaċebo IV
Risankizumab 600 mg Differenza bejn it-

trattamenti (95 % CI)

Remissjoni klinika skont l-SF/il-Punteġġ AP

Falliment preċedenti bi 
prodott mediċinali 
bijoloġiku

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

Mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku

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

Rispons endoskopiku

Falliment preċedenti bi 
prodott mediċinali 
bijoloġiku

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

Mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku

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

F’ADVANCE, proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab bi jew mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku kiseb CDAI<1 50 meta mqabbel mal-plaċebo (b’falliment 
preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku, risankizumab=42 %, plaċebo=26 %; mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott mediċinali bijoloġiku, risankizumab=49 %, plaċebo=23 %).

Dħul l-isptar relatat ma’ CD

Ir-rati ta’ dħul l-isptar relatat ma’ CD sa ġimgħa 12 kienu aktar baxxi f’individwi ttrattati 
b’risankizumab meta mqabbla mal-plaċebo (ADVANCE, risankizumab=3 %, plaċebo=12 %, 
p < 0.001; MOTIVATE, risankizumab=3 %, plaċebo=11 %, p ≤ 0.01).

FORTIFY

L-istudju ta’ manutenzjoni FORTIFY evalwa 462 individwu b’rispons kliniku fl-SF/APS għal 12-
il ġimgħa ta’ trattament ta’ induzzjoni b’risankizumab ġol-vini (IV) fl-istudji ADVANCE u 



48

MOTIVATE. L-individwi ġew randomizzati biex ikomplu jirċievu kors ta’ manutenzjoni ta’ 
risankizumab 360 mg taħt il-ġilda (SC) (id-doża rakkomandata), jew risankizumab 180 mg SC kull 
8 ġimgħat, jew biex jirtiraw mill-induzzjoni ta’ risankizumab u jirċievu plaċebo SC kull 8 ġimgħat 
għal mhux aktar minn 52 ġimgħa.

L-end-points koprimarji kienu remissjoni klinika f’ġimgħa 52 u rispons endoskopiku f’ġimgħa 52. L-
end-points koprimarji tkejlu wkoll f’individwi bi u mingħajr falliment preċedenti bi prodott mediċinali 
bijoloġiku (ara Tabella 4).

Tabella 4. Ir-riżultati tal-effikaċja f’FORTIFY f’ġimgħa 52 (64 ġimgħa mill-bidu tad-doża ta’ 
induzzjoni)

FORTIFY

Induzzjoni ta’ 
risankizumab 

IV/Plaċebo SCf

(N=164) %

Induzzjoni ta’ 
risankizumab 

IV/Risankizumab 
360 mg SC
(N=141) %

Differenza bejn it-
trattamenti 
(95 % CI)

End-points koprimarji

Remissjoni klinika 40 % 52 % 15 % [5 %, 25 %]a,g

Falliment preċedenti bi 
prodott mediċinali bijoloġiku

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

Mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku

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

Rispons endoskopiku 22 % 47 % 28 % [19 %, 37 %]b,g

Falliment preċedenti bi 
prodott mediċinali bijoloġiku

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

Mingħajr falliment 
preċedenti bi prodott 
mediċinali bijoloġiku

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

End-points addizzjonali

Rispons kliniku mtejjeb fl-
SF/APS

49 % 59 % 13 % [2 %, 23 %]e,g

Manutenzjoni tar-
remissjoni klinikah

(N = 91)
51 %

(N = 72)
69 %

21 % [6 %, 35 %]d,g

Remissjoni endoskopika 13 % 39 % 28 % [20 %, 37 %]c,g

Fejqan tal-mukoża
(N = 162)

10 %
(N = 141)

31 %
22 % [14 %, 30 %]c,g

a Statistikament sinifikanti taħt kontroll għall-multipliċità fit-tqabbil ta’ risankizumab kontra 
plaċebo (p ≤ 0.01). 
b Statistikament sinifikanti taħt kontroll għall-multipliċità fit-tqabbil ta’ risankizumab kontra 
plaċebo (p < 0.001). 
c p < 0.001 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo mingħajr kontroll globali ta’ żball tat-
tip I.
d p ≤ 0.01 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo mingħajr kontroll globali ta’ żball tat-
tip I.
e p ≤ 0.05 nominali, tqabbil ta’ risankizumab kontra plaċebo mingħajr kontroll globali ta’ żball tat-
tip I.
f Il-grupp ta’ induzzjoni biss kien jikkonsisti minn individwi li kisbu rispons kliniku għat-terapija 
ta’ induzzjoni ta’ risankizumab u ġew randomizzati biex jirċievu plaċebo fl-istudju ta’ 
manutenzjoni (FORTIFY).
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g Differenza aġġustata bejn it-trattamenti.
h Manutenzjoni tar-remissjoni klinika: remissjoni klinika f’ġimgħa 52 f’individwi b’remissjoni 
klinika f’ġimgħa 0.

Remissjoni fonda (remissjoni klinika u remissjoni endoskopika) f’ġimgħa 52 ġiet osservata b’rati 
ogħla f’individwi ttrattati b’risankizumab IV/risankizumab SC meta mqabbla ma’ individwi li rċivew 
risankizumab IV/plaċebo SC (28 % kontra 10 %, rispettivament, p < 0.001 nominali).

F’ġimgħa 52, proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab IV/risankizumab SC kiseb CDAI 
< 150 meta mqabbel ma’ risankizumab IV/plaċebo SC (52 % kontra 41 %, rispettivament, p ≤ 0.01 
nominali). Proporzjon ogħla ta’ individwi ttrattati b’risankizumab IV/risankizumab SC kiseb tnaqqis 
ta’ mill-inqas 100 punt fil-punteġġ tas-CDAI fil-linja bażi meta mqabbel ma’ individwi ttrattati 
b’risankizumab IV/plaċebo SC (62 % kontra 48 %, rispettivament, p ≤ 0.01 nominali).

91 individwu li ma wrewx rispons kliniku fl-SF/APS 12-il ġimgħa wara l-induzzjoni ta’ risankizumab 
fl-istudji ADVANCE u MOTIVATE rċivew doża ta’ 360 mg risankizumab taħt il-ġilda f’ġimgħa 12 u 
ġimgħa 20. Minn dawn l-individwi, 64 % (58/91) kisbu rispons kliniku fl-SF/APS f’ġimgħa 24; 
33 mill-individwi li kisbu rispons kliniku fl-SF/APS ġew irreġistrati f’FORTIFY u komplew jirċievu 
risankizumab 360 mg SC kull 8 ġimgħat għal mhux aktar minn 52 ġimgħa. Fost dawn l-individwi, 
55 % (18/33) kisbu remissjoni klinika u 45 % (15/33) kisbu rispons endoskopiku f’ġimgħa 52.

Matul FORTIFY, 30 individwu kellhom tnaqqis ta’ rispons għat-trattament b’risankizumab 360 mg 
SC u rċivew trattament ta’ salvataġġ b’risankizumab (doża waħda ta’ 1 200 mg IV, segwita minn 
360 mg SC kull 8 ġimgħat). Minn dawn l-individwi, 57% (17/30) kisbu rispons kliniku fl-SF/APS 
f’ġimgħa 52. Barra minn hekk, 20 % (6/30) u 34 % (10/29) tal-individwi kisbu remissjoni klinika u 
rispons endoskopiku f’ġimgħa 52, rispettivament.

Riżultati relatati mas-saħħa u tal-kwalità tal-ħajja

Il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa ġiet evalwata permezz tal-Kwestjonarju dwar Mard 
Infjammatorju tal-Musrana (IBDQ, Inflammatory Bowel Disease Questionnaire), u l-Istħarriġ Qasir 
dwar is-Saħħa ta’ 36 Punt (SF-36, 36-Item Short Form Health Survey). It-titjib fl-għeja ġie evalwat 
mill-iskala tal-Evalwazzjoni Funzjonali tat-Terapija għal Mard Kroniku-Għeja (FACIT-Għeja, 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue). Il-produttività tax-xogħol ġiet evalwata 
mill-Kwestjonarju tal-Produttività tax-Xogħol u l-Indeboliment tal-Attività (WPAI-CD, Work 
Productivity and Activity Impairment CD).

F’ġimgħa 12 ta’ ADVANCE u MOTIVATE, l-individwi ttrattati b’risankizumab kisbu titjib 
klinikament sinifikanti mil-linja bażi fil-punteġġ totali tal-IBDQ, il-punteġġi tad-dominji kollha tal-
IBDQ (sintomi tal-musrana, funzjoni sistemika, funzjoni emozzjonali, u funzjoni soċjali), fil-Punteġġ 
Sommarju tal-Komponent Fiżiku u Mentali tal-SF-36, FACIT-Għeja u WPAI-CD meta mqabbla mal-
plaċebo. Għal WPAI-CD tnaqqis akbar fl-indeboliment waqt ix-xogħol, l-indeboliment ġenerali waqt 
ix-xogħol, u l-indeboliment fl-attività intwerew f’ADVANCE; u tnaqqis akbar fl-indeboliment fl-
attività intwera f’MOTIVATE.

Dan it-titjib inżamm f’individwi ttrattati b’risankizumab IV/risankizumab SC f’FORTIFY sa 
ġimgħa 52.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji 
b’risankizumab f’wieħed jew iktar kategoriji tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament tal-marda ta’ 
Crohn (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).
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5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Risankizumab wera farmakokinetika lineari b’żieda proporzjonali għad-doża f’esponiment fil-meded 
tad-doża ta’ 18 sa 360 mg u 0.25 sa 1 mg/kg mogħtija taħt il-ġilda, u 200 sa 1 800 mg u 0.01 sa 
5 mg/kg mogħtija ġol-vini.

Wara dożaġġ taħt il-ġilda ta’ risankizumab, inkisbu konċentrazzjonijiet massimi fil-plażma bejn 3-14-
il jum wara d-dożaġġ b’bijodisponibilità assoluta stmata ta’ 74-89 %. B’dożaġġ ta’ 150 mg 
f’ġimgħa 0, ġimgħa 4, u kull 12-il ġimgħa wara dan, il-konċentrazzjonijiet massimi fi stat fiss stmati u 
l-konċentrazzjonijiet minimi fil-plażma huma 12 u 2 µg/mL, rispettivament.

F’individwi bil-marda ta’ Crohn ittrattati b’doża ta’ induzzjoni ta’ 600 mg ġol-vini (IV) f’ġimgħat 0, 
4, u 8 segwita minn doża ta’ manutenzjoni ta’ 360 mg taħt il-ġilda (SC) f’ġimgħa 12 u kull 8 ġimgħat 
wara dan, il-konċentrazzjonijiet massimi u minimi medjani huma stmati li huma 156 u 38.8 µg/mL 
rispettivament matul il-perjodu ta’ induzzjoni (ġimgħat 8-12) u l-konċentrazzjonijiet massimi u 
minimi medjani fi stat fiss huma stmati li huma 28.0 u 8.13 µg/mL rispettivament matul il-perjodu ta’ 
manutenzjoni (ġimgħat 40-48).

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni fi stat fiss (Vss) medju (±devjazzjoni standard) ta’ risankizumab kien 
11.4 (±2.7) L fl-istudji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi, li jindika li d-distribuzzjoni ta’ risankizumab 
hija primarjament limitata għall-ispazji vaskulari u interstizjali. F’individwu tipiku b’piż ta’ 70 kg bil-
marda ta’ Crohn, il-Vss kien 7.68 L.

Bijotrasformazzjoni

Antikorpi monoklonali IgG terapewtiċi normalment jiġu degradati f’peptidi żgħar u amminoaċidi 
permezz ta’ passaġġi kataboliċi bl-istess mod bħal IgGs endoġeni. Risankizumab mhuwiex mistenni li 
jiġi metabolizzat minn enzimi taċ-ċitokromu P450.

Eliminazzjoni

It-tneħħija sistemika (CL) medja (±devjazzjoni standard) ta’ risankizumab kienet 0.3 (±0.1) L/jum fi 
studji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi. In-nofs ħajja ta’ eliminazzjoni terminali medja ta’ 
risankizumab varjat minn 28 sa 29 jum fi studji ta’ Fażi 3 f’individwi bil-psorjażi. F’individwu tipiku 
b’piż ta’ 70 kg bil-marda ta’ Crohn, is-CL kienet 0.30 L/jum u n-nofs ħajja ta’ eliminazzjoni terminali 
kienet 21 jum.

Bħala antikorp monoklonali IgG1, risankizumab mhuwiex mistenni li jiġi ffiltrat minn filtrazzjoni 
glomerulari fil-kliewi jew li jiġi eliminat bħala molekula intatta fl-awrina.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Risankizumab wera farmakokinetika lineari b’bejn wieħed u ieħor żidiet proporzjonali għad-doża 
f’esponiment sistemiku (Cmax u AUC) fil-meded tad-doża li ġew evalwati ta’ 18 sa 360 mg jew 0.25 sa 
1 mg/kg għoti taħt il-ġilda u 200 sa 1 800 mg u 0.01 sa 5 mg/kg mogħtija ġol-vini f’individwi 
b’saħħithom jew f’individwi bil-psorjażi jew bil-marda ta’ Crohn.

Interazzjonijiet

Sar studju ta’ interazzjoni f’individwi bi psorjażi bil-qoxra biex jiġi vvalutat l-effett ta’ għoti ripetut ta’ 
risankizumab fuq il-farmakokinetika ta’ substrati sondi sensittivi għaċ-ċitokromu P450 (CYP). L-
esponiment tal-kaffeina (substrat ta’ CYP1A2), warfarin (substrat ta’ CYP2C9), omeprazole (substrat 
ta’ CYP2C19), metoprolol (substrat ta’ CYP2D6) u midazolam (substrat ta’ CYP3A) wara trattament 
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b’risankizumab kien komparabbli għall-esponiment tagħhom qabel it-trattament b’risankizumab, li ma 
jindika l-ebda interazzjoni klinikament sinifikanti minn dawn l-enzimi.

Analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni indikaw li l-esponiment ta’ risankizumab ma kellux 
impatt minn prodotti mediċinali konkomitanti li ntużaw minn xi individwi bil-psorjażi bil-qoxra waqt 
l-istudji kliniċi. Ġie osservat l-istess nuqqas ta’ impatt minn mediċini konkomitanti abbażi tal-
analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni għall-marda ta’ Crohn.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmokokinetika ta’ risankizumab f’pazjenti pedjatriċi ta’ inqas minn 16-il sena ma ġietx 
determinata. Mill-1 574 individwu bil-marda ta’ Crohn esposti għal risankizumab, 12 kellhom bejn 16 
u 17-il sena. L-esponimenti ta’ risankizumab f’individwi ta’ bejn 16 u 17-il sena bil-marda ta’ Crohn 
kienu simili għal dawk fl-adulti. L-età ma nstabitx li għandha impatt sinifikanti fuq l-esponimenti ta’ 
risankizumab abbażi tal-analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni.

Anzjani

Mill-2 234 individwu bil-psorjażi bil-qoxra esposti għal risankizumab, 243 kellhom 65 sena jew aktar 
u 24 individwu kellhom 75 sena jew aktar. Mill-1 574 individwu bil-marda ta’ Crohn esposti għal 
risankizumab, 72 kellhom 65 sena jew aktar u 5 individwi kellhom 75 sena jew aktar. Ma ġiet 
osservata l-ebda differenza globali fl-esponiment ta’ risankizumab bejn individwi ikbar u iżgħar fl-età 
li rċivew risankizumab.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Ma sar l-ebda studju speċifiku biex jiġi ddeterminat l-effett tal-indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied 
fuq il-farmakokinetika ta’ risankizumab. Abbażi tal-analiżijiet tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni, il-
livelli tal-kreatinina fis-seru, it-tneħħija tal-kreatinina, jew il-markaturi tal-funzjoni tal-fwied 
(ALT/AST/bilirubina) ma kellhomx impatt sinifikanti fuq it-tneħħija ta’ risankizumab f’individwi bil-
psorjażi jew bil-marda ta’ Crohn.

Bħala antikorp monoklonali IgG1, risankizumab jiġi eliminat prinċipalment permezz ta’ kataboliżmu 
intraċellulari u mhuwiex mistenni li jgħaddi minn metaboliżmu permezz tal-enzimi taċ-ċitokromu 
P450 jew minn eliminazzjoni mill-kliewi.

Piż tal-ġisem

It-tneħħija u v-volum tad-distribuzzjoni ta’ risankizumab jiżdiedu iktar ma jiżdied il-piż tal-ġisem u 
dan jista’ jirriżulta f’effikaċja mnaqqsa f’individwi b’piż tal-ġisem kbir (> 130 kg). Madankollu, din l-
osservazzjoni hija bbażata fuq għadd limitat ta’ individwi bi psorjażi bil-qoxra. Fil-preżent ma huwa 
rrakkomandat ebda aġġustament tad-doża abbażi tal-piż tal-ġisem.

Sess jew razza

It-tneħħija ta’ risankizumab ma ġietx influwenzata b’mod sinifikanti mis-sess jew mir-razza 
f’individwi adulti bi psorjażi bil-qoxra jew bil-marda ta’ Crohn. Ma ġiet osservata l-ebda differenza 
klinikament sinifikanti fl-esponiment ta’ risankizumab f’individwi Ċiniżi jew Ġappuniżi meta 
mqabbel ma’ individwi Kawkasi fi studji tal-farmakokinetika kliniċi f’voluntiera f’saħħithom.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti inkluż evalwazzjonijiet tas-
sigurtà farmakoloġika, u studju tal-effett tossiku miżjud fuq l-iżvilupp qabel u wara t-twelid f’xadini 
cynomolgus b’dożi sa 50 mg/kg/ġimgħa, li jipproduċu esponimenti 10 darbiet l-esponimenti kliniċi 
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waqt l-induzzjoni b’doża ta’ 600 mg IV kull 4 ġimgħat u 39 darba l-esponimenti kliniċi għall-
manutenzjoni meta tingħata doħa ta’ 360 mg SC kull 8 ġimgħat, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-
bnedmin.

Ma sarux studji tal-mutaġeniċità u l-karċinoġeniċità b’risankizumab. Fi studju tat-tossikoloġija 
kronika ta’ 26 ġimgħa f’xadini cynomolgus b’dożi sa 50 mg/kg/ġimgħa (7 darbiet l-esponimenti 
kliniċi waqt l-induzzjoni b’doża ta’ 600 mg IV kull 4 ġimgħat u 28 darba l-esponimenti kliniċi għall-
manutenzjoni meta tingħata doża ta’ 360 mg SC kull 8 ġimgħat), ma kien hemm l-ebda leżjoni 
preneoplastika jew neoplastika li ġiet osservata u ma ġiet innutata l-ebda immunotossicità avversa jew 
effetti kardjovaskulari.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium acetate trihydrate
Acetic acid
Trehalose dihydrate
Polysorbate 20
Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

24 xahar

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 °C - 8 °C). Tagħmlux fil-friża.
Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Soluzzjoni ta’ 360 mg fi skartoċċ li jintuża darba biss magħmul minn reżina olefin ċiklika b’septum 
tal-gomma u pistun tal-gomma bħala materjali f’kuntatt mal-prodott, u għatu tar-reżina. L-iskartoċċ 
jiġi mmuntat b’assemblaġġ bil-kamin teleskopiku. L-assemblaġġ tal-iskartoċċ jiġi ppakkjat flimkien 
ma’ injettur li jeħel mal-ġisem (apparat għall-għoti). Il-passaġġ tal-fluwidu ġewwa l-injettur li jeħel 
mal-ġisem fih tubu tal-polyvinyl chloride u labra ta’ daqs 29-gauge tal-azzar li ma jissaddadx. L-
injettur li jeħel mal-ġisem fih batteriji tas-silver oxide-zinc u patch li teħel mal-ġilda magħmula minn 
polyester b’adeżiv akriliku. L-apparat għall-għoti huwa maħsub għall-użu mal-iskartoċċ ta’ 360 mg 
ipprovdut.

Skyrizi 360 mg huwa disponibbli f’pakketti li fihom skartoċċ wieħed u injettur li jeħel mal-ġisem 
wieħed.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Skyrizi huwa intenzjonat li jintuża taħt il-gwida u s-superviżjoni ta’ professjonist tal-kura tas-saħħa.

Qabel l-użu, huwa rrakkomandat li l-iskartoċċ jiġi spezzjonat viżwalment. Is-soluzzjoni ma fihiex 
partikuli barranin u hija prattikament ħielsa minn partikuli relatati mal-prodott. Skyrizi m’għandux 
jintuża jekk is-soluzzjoni tkun imċajpra jew bla kulur, jew ikun fiha partikuli kbar.
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Is-soluzzjoni għandha tkun bla kulur għal safranija u ċara sa ftit opalexxenti.

Qabel l-injezzjoni, il-pazjenti għandhom ineħħu l-kartuna mill-friġġ u jħalluha tilħaq temperatura 
ambjentali, mhux fid-dawl tax-xemx dirett, għal 45 sa 90 minuta mingħajr ma jneħħu l-iskartoċċ mill-
kartuna.

Istruzzjonijiet għall-użu komprensivi huma pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif.

Kull injettur li jeħel mal-ġisem bl-iskartoċċ għandu jintuża darba biss.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu 
jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/19/1361/005

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 26 ta’ April 2019

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

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

A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOĠIKA(ĊI) 
ATTIVA(I) U MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-
ĦRUĠ TAL-LOTT

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD 
IL-PROVVISTA U L-UŻU

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-
AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-
RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT 
MEDIĊINALI
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A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOĠIKA(ĊI) ATTIVA(I) U 
MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) tas-sustanza(i) bijoloġika/ċi attiva/i għal Skyrizi 75 mg u 150 mg 
soluzzjoni għall-injezzjoni

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

u

AbbVie Bioresearch Center Inc.
100 Research Drive
Worcester 
MA 01605 
L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA

u

AbbVie Biotechnology Ltd.
Triq Numru 2, Km 59.2
Barceloneta
Puerto Rico 00617
L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA

Isem u indirizz tal-manifattur(i) tas-sustanza/i bijoloġika/ċi attiva/i għal Skyrizi 600 mg konċentrat 
għal soluzzjoni għall-infużjoni

AbbVie Bioresearch Center Inc.
100 Research Drive
Worcester
MA 01605
L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA

Isem u indirizz tal-manifattur(i) tas-sustanza/i bijoloġika/ċi attiva/i għal Skyrizi 360 mg soluzzjoni 
għall-injezzjoni

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

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott għal Skyrizi 75 mg u 150 mg 
soluzzjoni għall-injezzjoni u Skyrizi 600 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

AbbVie S.r.l.
148, Pontina Km 52 snc
04011
Campoverde di Aprilia (LT)
L-ITALJA

u

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
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67061 Ludwigshafen
IL-ĠERMANJA 

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott għal Skyrizi 360 mg soluzzjoni għall-
injezzjoni fi skartoċċ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
IL-ĠERMANJA

Fuq il-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal-manifattur 
responsabbli għall-ħruġ tal-lott ikkonċernat.

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-
UŻU 

Prodott mediċinali li jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal-
Prodott, sezzjoni 4.2).

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-
TQEGĦID FIS-SUQ

 Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista 
tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 
2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku
Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U 
EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI  

 Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-
interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-
RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:
 Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
 Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal 

informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju 
jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (ta’ farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).
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ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF
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A. TIKKETTAR
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest
risankizumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Pinna mimlija għal-lest waħda fiha 150 mg risankizumab f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate trihydrate, acetic acid, trehalose dihydrate, polysorbate 20 u ilma għall-
injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

soluzzjoni għall-injezzjoni
pinna mimlija għal-lest waħda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

Għal użu ta’ darba biss.

Iftaħ hawn

Għal aktar informazzjoni u appoġġ dwar Skyrizi żur www.skyrizi.eu jew skennja dan il-kowd.
Kowd QR li għandu jiġi inkluż

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 
JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

about:blank
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8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 
UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 
FIS-SUQ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/19/1361/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

skyrizi 150 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.
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18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Skyrizi 150 mg injezzjoni
risankizumab
SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest
risankizumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest waħda fiha 150 mg risankizumab f’1 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate trihydrate, acetic acid, trehalose dihydrate, polysorbate 20 u ilma għall-
injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

soluzzjoni għall-injezzjoni
siringa mimlija għal-lest waħda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

Għall-użu ta’ darba biss.

Iftaħ hawn

Għal aktar informazzjoni u appoġġ dwar Skyrizi żur www.skyrizi.eu jew skennja dan il-kowd.
Kowd QR li għandu jiġi inkluż

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 
JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

about:blank
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8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 
UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 
FIS-SUQ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/19/1361/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

skyrizi 150 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.
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18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

SLEEVE TAS-SIRINGA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest
risankizumab

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AbbVie (bħala logo)

3. DATA TA’ SKADENZA

4. NUMRU TAL-LOTT

5. OĦRAJN

Għal użu taħt il-ġilda
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SIRINGA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Skyrizi 150 mg injezzjoni
risankizumab
SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest
risankizumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 75 mg ta’ risankizumab f’0.83 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: disodium succinate hexahydrate, succinic acid, sorbitol, polysorbate 20 u ilma għall-
injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

soluzzjoni għall-injezzjoni
2 siringi mimlijin għal-lest
2 kuxxinetti bl-alkoħol

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

Għal użu ta’ darba biss.

Iftaħ hawn

Għal aktar informazzjoni u appoġġ dwar Skyrizi mur fuq www.skyrizi.eu jew skennja dan il-kodiċi.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 
JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

about:blank
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8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringi mimlijin għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 
UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 
FIS-SUQ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/19/1361/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

skyrizi 75 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.
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18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest
risankizumab

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AbbVie (bħala logo)

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS 

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Għal użu taħt il-ġilda
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Skyrizi 75 mg injezzjoni
risankizumab
SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 600 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni
risankizumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 600 mg ta’ risankizumab f’10 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate trihydrate, acetic acid, trehalose dihydrate, polysorbate 20 u ilma għall-
injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni
kunjett wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini wara d-dilwizzjoni

Għal użu ta’ darba biss.

Iftaħ

Għal aktar informazzjoni u appoġġ dwar Skyrizi żur www.skyrizi.eu jew skennja dan il-kowd. 
Kodiċi QR li għandu jiġi inkluż

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 
JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

http://www.skyrizi.eu/
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8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 
UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 
FIS-SUQ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/19/1361/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
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NN
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Skyrizi 600 mg konċentrat sterili
risankizumab
Użu IV wara d-dilwizzjoni

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Skyrizi 360 mg soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ
risankizumab 

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull skartoċċ fih 360 mg ta’ risankizumab fi 2.4 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate trihydrate, acetic acid, trehalose dihydrate, polysorbate 20 u ilma għall-
injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

soluzzjoni għall-injezzjoni
skartoċċ wieħed
injettur wieħed li jeħel mal-ġisem

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

Għal użu ta’ darba biss.

Iftaħ hawn

Għal aktar informazzjoni u appoġġ dwar Skyrizi żur www.skyrizi.eu jew skennja dan il-kowd.
Kodiċi QR li għandu jiġi inkluż

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 
JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

http://www.skyrizi.eu/
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8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 
UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 
FIS-SUQ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/19/1361/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

skyrizi 360 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.
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18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN
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TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-ISKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Skyrizi 360 mg injezzjoni
risankizumab
SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN
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B. FULJETT TA’ TAGĦRIF
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Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest
risankizumab

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta 
kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek 
tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni 
importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ 

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan 

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża
2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Skyrizi
3. Kif għandek tuża Skyrizi
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Skyrizi
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra
7. Istruzzjonijiet għall-użu

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża

Skyrizi fih is-sustanza attiva risankizumab.

Skyrizi jintuża biex jittratta l-mard infjammatorju li ġej:

 Psorjażi bil-qoxra
 Artrite psorjatika

Kif jaħdem Skyrizi
Din il-mediċina taħdem billi twaqqaf proteina fil-ġisem imsejħa ‘IL-23’, li tikkawża infjammazzjoni.

Psorjażi bil-qoxra 
Skyrizi jintuża biex jittratta adulti bi psorjażi bil-qoxra moderata sa severa. Skyrizi jnaqqas l-
infjammazzjoni u għalhekk jista’ jgħin biex inaqqas is-sintomi tal-psorjażi bil-qoxra bħall-ħruq, ħakk, 
uġigħ, ħmura u tqaxxir tal-ġilda.

Artrite psorjatika
Skyrizi jintuża biex jittratta adulti b’artrite psorjatika. L-artrite psorjatika hija marda li tikkawża ġogi 
infjammati u psorjażi. Jekk għandek artrite psorjatika attiva, jista’ jkun li tingħata mediċini oħra qabel. 
Jekk dawn il-mediċini ma jaħdmux tajjeb biżżejjed, se tingħata Skyrizi waħdu jew flimkien ma’ 
mediċini oħra biex tiġi ttrattata l-artrite psorjatika tiegħek. 

Skyrizi inaqqas l-infjammazzjoni u għalhekk jista’ jgħin biex inaqqas l-uġigħ, l-ebusija, u n-nefħa fil-
ġogi u madwarhom, kif ukoll inaqqas l-uġigħ u l-ebusija fis-sinsla tad-dahar, ir-raxx psorjatiku fil-
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ġilda, il-ħsara li ssir lid-difer mill-psorjażi, u jista’ jnaqqas il-ħsara li ssir lill-għadam u lill-qarquċa fil-
ġogi tiegħek. Dawn l-effetti jistgħu jiffaċilitaw l-attivitajiet normali li inti tagħmel ta’ kuljum, inaqqsu 
l-għeja, u jtejbu l-kwalità ta’ ħajtek.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Skyrizi

Tużax Skyrizi
 jekk inti allerġiku għal risankizumab jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis-

sezzjoni 6).
 jekk għandek infezzjoni, inkluż tuberkulożi attiva, li t-tabib tiegħek jaħseb li hija importanti.

Twissijiet u prekawzjonijiet
Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ Skyrizi:
 jekk bħalissa għandek infezzjoni jew jekk għandek infezzjoni li tibqa’ tirritorna.
 jekk għandek tuberkulożi (TB).
 jekk dan l-aħħar irċivejt jew qed tippjana li tirċievi immunizzazzjoni (vaċċin). M’għandekx 

tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li tkun qed tuża Skyrizi.

Huwa importanti li żżomm miktub xi mkien in-numru tal-lott ta’ Skyrizi tiegħek.
Kull darba li takkwista pakkett ġdid ta’ Skyrizi, ħu nota tad-data u n-numru tal-lott (li jinsab fuq il-
pakkett wara “Lott”) u żomm din l-informazzjoni f’post sigur.

Reazzjonijiet allerġiċi
Għid lit-tabib tiegħek jew fittex għajnuna medika immedjatament jekk tinnota xi sinjali ta’ reazzjoni 
allerġika waqt li tkun qed tieħu Skyrizi bħal:
 diffikultà biex tieħu n-nifs jew tibla’
 nefħa tal-wiċċ, tax-xufftejn, tal-ilsien jew tal-gerżuma
 ħakk sever tal-ġilda, b’raxx aħmar jew boċċi mqabbżin

Tfal u adolexxenti
Skyrizi mhuwiex rakkomandat għal tfal u adolexxenti taħt l-età ta’ 18-il sena. Dan għaliex Skyrizi ma 
ġiex studjat f’dan il-grupp ta’ età.

Mediċini oħra u Skyrizi
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek:
 jekk qed tuża, użajt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċini oħra.
 jekk dan l-aħħar ħadt jew ser tieħu vaċċin. M’għandekx tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li 

tkun qed tuża Skyrizi.

Jekk ikollok xi dubju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ 
Skyrizi.

Tqala, kontraċezzjoni u treddigħ
Jekk inti tqila, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib 
tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. Dan għaliex mhuwiex magħruf kif din il-mediċina ser taffettwa 
lit-tarbija tiegħek.

Jekk inti mara li tista’ toħroġ tqila, għandek tuża kontraċettiv waqt li tkun qed tuża din il-mediċina u 
għal tal-inqas 21 ġimgħa wara l-aħħar doża tiegħek ta’ Skyrizi.

Jekk qed tredda’ jew qed tippjana li tredda’, kellem lit-tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni
Skyrizi aktarx ma jaffettwax is-sewqan tiegħek u l-użu ta’ magni.
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Skyrizi fih sodium
Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull pinna mimlija għal-lest, jiġifieri 
essenzjalment ‘ħielsa mis-sodium’.

3. Kif għandek tuża Skyrizi

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja 
mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Din il-mediċina tingħata bħal injezzjoni taħt il-ġilda tiegħek (imsejħa ‘injezzjoni taħt il-ġilda’).

Kemm għandek tuża Skyrizi

Kull doża hija ta’ 150 mg mogħtija bħala injezzjoni waħda. Wara l-ewwel doża, ser tieħu d-doża li 
jmiss 4 ġimgħat wara, u mbagħad kull 12-il ġimgħa.

Inti u t-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek ser tiddeċiedu jekk għandekx tinjetta din il-mediċina 
inti stess. Tinjettax lilek innifsek b’din il-mediċina sakemm ma tkunx ġejt imħarreġ mit-tabib, mill-
ispiżjar jew mill-infermier tiegħek. Indokratur ukoll jista’ jagħti l-injezzjoni tiegħek wara li jkun ġie 
mħarreġ.

Aqra sezzjoni 7 ‘Istruzzjonijiet għall-użu’ fl-aħħar ta’ dan il-fuljett qabel tinjetta Skyrizi lilek 
innifsek.

Jekk tuża Skyrizi aktar milli suppost
Jekk użajt Skyrizi aktar milli suppost jew id-doża ngħatatlek qabel minn kif preskritt, kellem lit-tabib 
tiegħek.

Jekk tinsa tuża Skyrizi
Jekk tinsa tuża Skyrizi, injetta doża malli tiftakar. Kellem lit-tabib tiegħek jekk m’intix ċert x’għandek 
tagħmel.

Jekk tieqaf tuża Skyrizi
Tiqafx tuża Skyrizi mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek l-ewwel. Jekk twaqqaf it-trattament, is-
sintomi tiegħek ser jirritornaw.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-
infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux 
f’kulħadd.

Effetti sekondarji serji
Kellem lit-tabib tiegħek jew ikseb għajnuna medika immedjatament jekk tinnota sintomi ta’ infezzjoni 
serja bħal:

 deni, sintomi bħal tal-influwenza, għaraq billejl
 tħossok għajjien/a jew bla nifs, sogħla li ma tmurx
 ġilda sħuna, ħamra u bl-uġigħ, jew raxx tal-ġilda bl-uġigħ b’infafet

It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk tistax tibqa’ tuża Skyrizi.
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Effetti sekondarji oħra
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok xi wieħed mill-effetti sekondarji li 
ġejjin

Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10
 infezzjonijiet fil-parti respiratorja ta’ fuq b’sintomi bħal uġigħ fil-griżmejn u mnieħer imblukkat

Komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10

 tħossok għajjien
 infezzjoni tal-ġilda fungali
 reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (bħal ħmura jew uġigħ)
 ħakk
 uġigħ ta’ ras
 raxx

Mhux komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100
 boċċi ħomor żgħar imqabbżin fuq il-ġilda
 ħorriqija (urtikarja)

Rappurtar tal-effetti sekondarji
Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi 
xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti 
sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi 
tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ 
din il-mediċina.

5. Kif taħżen Skyrizi

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta tal-pinna u l-kartuna ta’ 
barra wara ‘JIS’.

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jekk hemm bżonn, tista’ taħżen il-pinna mimlija għal-lest barra mill-friġġ (sa temperatura massima 
ta’ 25°C) sa 24 siegħa fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tużax din il-mediċina jekk il-likwidu jkun imċajpar jew ikun fih biċċiet jew partikuli kbar.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif 
għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Skyrizi

- Is-sustanza attiva hi risankizumab. Kull pinna mimlija għal-lest fiha 150 mg ta’ risankizumab 
f’soluzzjoni ta’ 1 mL.

- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma sodium acetate trihydrate, acetic acid, trehalose dihydrate, 
polysorbate 20 u ilma għall-injezzjonijiet.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Kif jidher Skyrizi u l-kontenut tal-pakkett
Skyrizi huwa likwidu ċar u bla kulur għal safrani f’pinna mimlija għal-lest. Il-likwidu jista’ jkun fih 
partikuli żgħar bojod jew ċari.

Kull pakkett fih pinna mimlija għal-lest waħda.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur 
tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

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

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
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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

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta᾽ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Informazzjoni dettaljata u aġġornata dwar dan il-prodott hija disponibbli billi tiskennja l-kowd QR 
inkluż hawn taħt jew fuq il-kartuna ta’ barra bi smartphone. L-istess informazzjoni hija disponibbli 
wkoll fil-URL li ġej:
www.skyrizi.eu

Kowd QR li għandu jiġi inkluż

Biex tisma’ jew titlob kopja ta’ dan il-fuljett bil-<Braille>, b’<tipa kbira> jew f’<format awdjo>, jekk 
jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

http://www.ema.europa.eu/
http://www.skyrizi.eu/
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7. Istruzzjonijiet għall-użu

Jekk jogħġbok aqra s-sezzjoni 7 kollha qabel tuża Skyrizi

Skyrizi pinna mimlija għal-lest

Għatu griż skur (Tneħħihx 
qabel ma tkun lest biex 
tinjetta)

Buttuna ħadra tal-attivatur          Tieqa ta’ spezzjoni          Labra 

                     Imqabad griżi                    Sleeve bajda tal-labra

Informazzjoni importanti li għandek tkun taf qabel tinjetta Skyrizi
 Għandek tirċievi taħriġ dwar kif tinjetta Skyrizi qabel tagħti injezzjoni. Kellem lit-tabib, lill-

ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok bżonn l-għajnuna.
 Immarka d-dati fuq il-kalendarju tiegħek sabiex tkun taf meta jmissek tinjetta Skyrizi
 Żomm Skyrizi fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ l-mediċina mid-dawl sakemm jasal iż-żmien 

biex tużah
 Neħħi l-kartuna mill-friġġ u ħalliha toqgħod f’temperatura ambjentali, mhux fid-dawl tax-xemx 

dirett, għal 30 sa 90 minuta qabel tinjetta
 Tinjettax jekk il-likwidu fit-tieqa ta’ spezzjoni jkun imċajpar jew fih biċċiet jew partikuli kbar. 

Il-likwidu għandu jidher ċar għal safrani u jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew ċari
 Tħawwadx il-pinna
 Stenna biex tneħħi l-għatu griż skur sa eżattament qabel l-injezzjoni

Rodd lura din il-mediċina lill-ispiżerija
 jekk tkun skadiet id-data ta’ skadenza (JIS)
 jekk il-likwidu qatt ġie ffriżat (anki jekk inħall)
 jekk il-pinna waqgħet jew ġarrbet ħsara
 jekk il-perforazzjonijiet tal-kartuna huma miksurin
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Segwi l-passi ta’ hawn taħt kull darba li tuża Skyrizi

PASS 1 Neħħi l-kartuna mill-friġġ u ħalliha toqgħod 
f’temperatura ambjentali, mhux fid-dawl tax-
xemx dirett, għal 30 sa 90 minuta qabel 
tinjetta.

 Tneħħix il-pinna mill-kartuna sakemm 
tħalli lil Skyrizi jilħaq it-temperatura 
ambjentali

 Issaħħanx Skyrizi bl-ebda mod ieħor. 
Pereżempju, issaħħnux fil-microwave jew 
fil-misħun

 Tużax il-pinna jekk il-likwidu kien iffriża, 
anki jekk inħall

PASS 2 Poġġi l-oġġetti li ġejjin fuq wiċċ nadif u ċatt:
 pinna mimlija għal-lest waħda
 kuxxinett bl-alkoħol wieħed (mhux inkluż 

fil-kartuna)
 biċċa tat-tajjar jew garża waħda (mhux 

inkluża fil-kartuna)
 kontenitur għal rimi speċjali (mhux inkluż 

fil-kartuna)

Aħsel u nixxef idejk.
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PASS 3

Partijiet fejn tinjetta

   Partijiet fejn tinjetta

Agħżel minn dawn it-3 partijiet fejn tinjetta:

 il-parti ta’ quddiem tal-koxxa tax-xellug

 il-parti ta’ quddiem tal-koxxa tal-lemin

 żaqqek (l-addome tiegħek) tal-inqas 5 cm 
miż-żokra tiegħek

Qabel l-injezzjoni, naddaf fejn ser tinjetta 
b’moviment ċirkolari b’kuxxinett bl-alkoħol.

 Tmissx u tonfoħx fuq is-sit tal-injezzjoni 
wara li jkun tnaddaf. Agħti ċans lill-ġilda 
biex tinxef qabel ma tinjetta

 Tinjettax mill-ħwejjeġ

 Tinjettax f’ġilda li hija sensittiva, 
imbenġla, ħamra, iebsa, b’ċikatriċi jew li 
għandha stretch marks

 Tinjettax f’partijiet affettwati mill-
psorjasi

PASS 4

               Iċċekkja l-likwidu

Żomm il-pinna bl-għatu griż skur iħares ’il
fuq, kif muri.
 Neħħi l-għatu griż skur billi tiġbdu l-barra
 Armi l-għatu griż skur

Iċċekkja l-likwidu mit-tieqa ta’ spezzjoni.
 Huwa normali li tara bżieżaq fil-likwidu
 Il-likwidu għandu jidher ċar għal safrani u 

jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew 
ċari

 Tużax jekk il-likwidu jkun imċajpar jew 
ikun fih biċċiet jew partikuli kbar.



91

PASS 5

            Żaqq (Addome) jew Koxxa

Żomm il-pinna b’subgħajk fuq l-imqabad 
griżi.

Dawwar il-pinna biex is-sleeve bajda tal-
labra tkun qed tipponta lejn is-sit tal-
injezzjoni u biex tkun tista’ tara l-buttuna 
ħadra tal-attivatur.

Oqros il-ġilda fis-sit tal-injezzjoni tiegħek 
bil-mod biex ikollok parti mqabbża u 
żommha sew.

Poġġi s-sleeve bajda tal-labra dritt (f’angolu 
ta’ 90º) mas-sit tal-injezzjoni mqabbeż.

PASS 6

   L-ewwel “klikk”             15-il sekonda

Żomm il-pinna biex tkun tista’ tara l-buttuna 
ħadra tal-attivatur u t-tieqa ta’ spezzjoni.

Agħfas u żomm magħfusa l-pinna mas-sit 
tal-injezzjoni mqabbeż.

 Il-pinna tattiva biss jekk is-sleeve bajda 
tal-labra tiġi magħfusa mas-sit tal-
injezzjoni qabel ma tagħfas il-buttuna 
ħadra tal-attivatur

Agħfas il-buttuna ħadra tal-attivatur u żomm 
il-pinna għal 15-il sekonda.

 “Klikk” li tinstema’ sew tfisser li bdiet l-
injezzjoni

PASS 7

   It-tieni “klikk”

                                    Indikatur isfar

Żomm il-pinna magħfusa mas-sit tal-
injezzjoni.

L-injezzjoni titlesta meta:

 il-pinna tagħmel it-tieni “klikk” jew
 l-indikatur isfar ikun mela t-tieqa ta’ 

spezzjoni

Dan jieħu sa 15-il sekonda.
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PASS 8 Meta l-injezzjoni tkun lesta, iġbed il-pinna ’l 
barra mill-ġilda bil-mod.

Is-sleeve bajda tal-labra ser tgħatti l-ponta 
tal-labra u tagħmel “klikk” oħra.

Wara li tlesti l-injezzjoni, poġġi biċċa tajjara 
jew garża fuq il-ġilda fis-sit tal-injezzjoni.

 Togħrokx is-sit tal-injezzjoni
 Huwa normali li joħroġ ftit demm fis-sit 

tal-injezzjoni

PASS 9 Armi l-pinna użata f’kontenitur għal rimi 
speċjali eżatt wara l-użu.
 Tarmix il-pinna użata mal-iskart 

domestiku
 It-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek 

ser jgħidlek kif tirritona l-kontenitur għal 
rimi speċjali mimli
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Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Skyrizi 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest
risankizumab

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta 
kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek 
tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni 
importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ 

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan 

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża
2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Skyrizi
3. Kif għandek tuża Skyrizi
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Skyrizi
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra
7. Istruzzjonijiet għall-użu

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża

Skyrizi fih is-sustanza attiva risankizumab.

Skyrizi jintuża biex jittratta l-mard infjammatorju li ġej:

 Psorjażi bil-qoxra
 Artrite psorjatika

Kif jaħdem Skyrizi
Din il-mediċina taħdem billi twaqqaf proteina fil-ġisem imsejħa ‘IL-23’, li tikkawża infjammazzjoni.

Psorjażi bil-qoxra 
Skyrizi jintuża biex jittratta adulti bi psorjażi bil-qoxra moderata sa severa. Skyrizi jnaqqas l-
infjammazzjoni u għalhekk jista’ jgħin biex inaqqas is-sintomi tal-psorjażi bil-qoxra bħall-ħruq, ħakk, 
uġigħ, ħmura u tqaxxir tal-ġilda.

Artrite psorjatika
Skyrizi jintuża biex jittratta adulti b’artrite psorjatika. L-artrite psorjatika hija marda li tikkawża ġogi 
infjammati u psorjażi. Jekk għandek artrite psorjatika attiva, jista’ jkun li tingħata mediċini oħra qabel. 
Jekk dawn il-mediċini ma jaħdmux tajjeb biżżejjed, se tingħata Skyrizi waħdu jew flimkien ma’ 
mediċini oħra biex tiġi ttrattata l-artrite psorjatika tiegħek. 

Skyrizi inaqqas l-infjammazzjoni u għalhekk jista’ jgħin biex inaqqas l-uġigħ, l-ebusija, u n-nefħa fil-
ġogi u madwarhom, kif ukoll inaqqas l-uġigħ u l-ebusija fis-sinsla tad-dahar, ir-raxx psorjatiku fil-
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ġilda, il-ħsara li ssir lid-difer mill-psorjażi, u jista’ jnaqqas il-ħsara li ssir lill-għadam u lill-qarquċa fil-
ġogi tiegħek. Dawn l-effetti jistgħu jiffaċilitaw l-attivitajiet normali li inti tagħmel ta’ kuljum, inaqqsu 
l-għeja, u jtejbu l-kwalità ta’ ħajtek.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Skyrizi

Tużax Skyrizi
 jekk inti allerġiku għal risankizumab jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis-

sezzjoni 6).
 jekk għandek infezzjoni, inkluż tuberkulożi attiva, li t-tabib tiegħek jaħseb li hija importanti.

Twissijiet u prekawzjonijiet
Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ Skyrizi:
 jekk bħalissa għandek infezzjoni jew jekk għandek infezzjoni li tibqa’ tirritorna.
 jekk għandek tuberkulożi (TB).
 jekk dan l-aħħar irċivejt jew qed tippjana li tirċievi immunizzazzjoni (vaċċin). M’għandekx 

tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li tkun qed tuża Skyrizi.

Huwa importanti li żżomm miktub xi mkien in-numru tal-lott ta’ Skyrizi tiegħek.
Kull darba li takkwista pakkett ġdid ta’ Skyrizi, ħu nota tad-data u n-numru tal-lott (li jinsab fuq il-
pakkett wara “Lott”) u żomm din l-informazzjoni f’post sigur.

Reazzjonijiet allerġiċi
Għid lit-tabib tiegħek jew fittex għajnuna medika immedjatament jekk tinnota xi sinjali ta’ reazzjoni 
allerġika waqt li tkun qed tieħu Skyrizi bħal:
 diffikultà biex tieħu n-nifs jew tibla’
 nefħa tal-wiċċ, tax-xufftejn, tal-ilsien jew tal-gerżuma
 ħakk sever tal-ġilda, b’raxx aħmar jew boċċi mqabbżin

Tfal u adolexxenti
Skyrizi mhuwiex rakkomandat għal tfal u adolexxenti taħt l-età ta’ 18-il sena. Dan għaliex Skyrizi ma 
ġiex studjat f’dan il-grupp ta’ età.

Mediċini oħra u Skyrizi
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek:
 jekk qed tuża, użajt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċini oħra.
 jekk dan l-aħħar ħadt jew ser tieħu vaċċin. M’għandekx tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li 

tkun qed tuża Skyrizi.

Jekk ikollok xi dubju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ 
Skyrizi.

Tqala, kontraċezzjoni u treddigħ
Jekk inti tqila, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib 
tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. Dan għaliex mhuwiex magħruf kif din il-mediċina ser taffettwa 
lit-tarbija tiegħek.

Jekk inti mara li tista’ toħroġ tqila, għandek tuża kontraċettiv waqt li tkun qed tuża din il-mediċina u 
għal tal-inqas 21 ġimgħa wara l-aħħar doża tiegħek ta’ Skyrizi.

Jekk qed tredda’ jew qed tippjana li tredda’, kellem lit-tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni
Skyrizi aktarx ma jaffettwax is-sewqan tiegħek u l-użu ta’ magni.
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Skyrizi fih sodium
Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull siringa mimlija għal-lest, jiġifieri 
essenzjalment ‘ħielsa mis-sodium’.

3. Kif għandek tuża Skyrizi

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja 
mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Din il-mediċina tingħata bħal injezzjoni taħt il-ġilda tiegħek (imsejħa ‘injezzjoni taħt il-ġilda’).

Kemm għandek tuża Skyrizi

Kull doża hija ta’ 150 mg mogħtija bħala injezzjoni waħda. Wara l-ewwel doża, ser tieħu d-doża li 
jmiss 4 ġimgħat wara, u mbagħad kull 12-il ġimgħa.

Inti u t-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek ser tiddeċiedu jekk għandekx tinjetta din il-mediċina 
inti stess. Tinjettax lilek innifsek b’din il-mediċina sakemm ma tkunx ġejt imħarreġ mit-tabib, mill-
ispiżjar jew mill-infermier tiegħek. Indokratur ukoll jista’ jagħti l-injezzjoni tiegħek wara li jkun ġie 
mħarreġ.

Aqra sezzjoni 7 ‘Istruzzjonijiet għall-użu’ fl-aħħar ta’ dan il-fuljett qabel tinjetta Skyrizi lilek 
innifsek.

Jekk tuża Skyrizi aktar milli suppost
Jekk użajt Skyrizi aktar milli suppost jew id-doża ngħatatlek qabel minn kif preskritt, kellem lit-tabib 
tiegħek.

Jekk tinsa tuża Skyrizi
Jekk tinsa tuża Skyrizi, injetta doża malli tiftakar. Kellem lit-tabib tiegħek jekk m’intix ċert x’għandek 
tagħmel.

Jekk tieqaf tuża Skyrizi
Tiqafx tuża Skyrizi mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek l-ewwel. Jekk twaqqaf it-trattament, is-
sintomi tiegħek ser jirritornaw.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-
infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux 
f’kulħadd.

Effetti sekondarji serji
Kellem lit-tabib tiegħek jew ikseb għajnuna medika immedjatament jekk tinnota sintomi ta’ infezzjoni
serja bħal:

 deni, sintomi bħal tal-influwenza, għaraq billejl
 tħossok għajjien/a jew bla nifs, sogħla li ma tmurx
 ġilda sħuna, ħamra u bl-uġigħ, jew raxx tal-ġilda bl-uġigħ b’infafet

It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk tistax tibqa’ tuża Skyrizi.
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Effetti sekondarji oħra
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok xi wieħed mill-effetti sekondarji li 
ġejjin

Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10
 infezzjonijiet fil-parti respiratorja ta’ fuq b’sintomi bħal uġigħ fil-griżmejn u mnieħer imblukkat

Komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10

 tħossok għajjien
 infezzjoni tal-ġilda fungali
 reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (bħal ħmura jew uġigħ)
 ħakk
 uġigħ ta’ ras
 raxx

Mhux komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100
 boċċi ħomor żgħar imqabbżin fuq il-ġilda
 ħorriqija (urtikarja)

Rappurtar tal-effetti sekondarji
Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi 
xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti 
sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi 
tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ 
din il-mediċina.

5. Kif taħżen Skyrizi

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta tas-siringa u l-kartuna ta’ 
barra wara ‘JIS’.

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jekk hemm bżonn, tista’ taħżen il-pinna mimlija għal-lest barra mill-friġġ (sa temperatura massima 
ta’ 25°C) sa 24 siegħa fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tużax din il-mediċina jekk il-likwidu jkun imċajpar jew ikun fih biċċiet jew partikuli kbar.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif 
għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Skyrizi

- Is-sustanza attiva hi risankizumab. Kull siringa mimlija għal-lest fiha 150 mg ta’ risankizumab 
f’soluzzjoni ta’ 1 mL.

- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma sodium acetate trihydrate, acetic acid, trehalose dihydrate, 
polysorbate 20 u ilma għall-injezzjonijiet.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Kif jidher Skyrizi u l-kontenut tal-pakkett
Skyrizi huwa likwidu ċar u bla kulur għal safrani f’siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni tal-labra. Il-
likwidu jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew ċari.

Kull pakkett fih siringa mimlija għal-lest waħda.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

Manifattur

AbbVie S.r.l.
04011 Campoverde di Aprilia
(Latina)
L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur 
tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

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

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

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0
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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

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta᾽ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Informazzjoni dettaljata u aġġornata dwar dan il-prodott hija disponibbli billi tiskennja l-kowd QR 
inkluż hawn taħt jew fuq il-kartuna ta’ barra bi smartphone. L-istess informazzjoni hija disponibbli 
wkoll fil-URL li ġej:
www.skyrizi.eu

Kowd QR li għandu jiġi inkluż

Biex tisma’ jew titlob kopja ta’ dan il-fuljett bil-<Braille>, b’<tipa kbira> jew f’<format awdjo>, jekk 
jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

http://www.ema.europa.eu/
http://www.skyrizi.eu/
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7. Istruzzjonijiet għall-użu

Jekk jogħġbok aqra s-sezzjoni 7 kollha qabel tuża Skyrizi

Skyrizi siringa mimlija għal-lest

        Virga tal-planġer        Qabda tas-saba’         Għatu tal-labra

                                                          Korp tas-siringa

Informazzjoni importanti li għandek tkun taf qabel tinjetta Skyrizi
 Għandek tirċievi taħriġ dwar kif tinjetta Skyrizi qabel tagħti injezzjoni. Kellem lit-tabib, lill-

ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok bżonn l-għajnuna.
 Immarka d-dati fuq il-kalendarju tiegħek sabiex tkun taf meta jmissek tinjetta Skyrizi
 Żomm Skyrizi fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ l-mediċina mid-dawl sakemm jasal iż-żmien 

biex tużah
 Tinjettax jekk il-likwidu jkun imċajpar jew fih biċċiet jew partikuli kbar. Il-likwidu għandu 

jidher ċar għal safrani u jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew ċari
 Tħawwadx is-siringa
 Stenna biex tneħħi l-għatu tal-labra sa eżattament qabel l-injezzjoni

Rodd lura din il-mediċina lill-ispiżerija
 jekk tkun skadiet id-data ta’ skadenza (JIS)
 jekk il-likwidu qatt ġie ffriżat (anki jekk inħall)
 jekk is-siringa waqgħet jew ġarrbet ħsara
 jekk il-perforazzjonijiet tal-kartuna huma miksurin

Għal injezzjoni aktar komda: Neħħi l-kartuna mill-friġġ u ħalliha toqgħod f’temperatura ambjentali, 
mhux fid-dawl tax-xemx dirett, għal 15 sa 30 minuta qabel tinjetta.
 Skyrizi ma għandux jissaħħan b’xi mod ieħor (pereżempju f’microwave jew fil-misħun)
 Żomm is-siringa fil-kartuna sakemm tkun lesta biex tiġi injettata
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Segwi l-passi ta’ hawn taħt kull darba li tuża Skyrizi

PASS 1 Neħħi s-siringa mimlija għal-lest mis-sleeve
tal-kartun billi żomm il-qabda tas-saba’.
 Iżżommx u tiġbidx il-virga tal-planġer 

meta tneħħi s-siringa mimlija għal-lest 
mis-sleeve

Poġġi l-oġġetti li ġejjin fuq wiċċ nadif u ċatt:
 siringa mimlija għal-lest waħda
 kuxxinett bl-alkoħol wieħed (mhux inkluż 

fil-kartuna)
 biċċa tajjara jew garża waħda (mhux 

inkluża fil-kartuna)
 kontenitur għal rimi speċjali (mhux inkluż 

fil-kartuna)

Aħsel u nixxef idejk.

PASS 2

Partijiet fejn tinjetta

   Partijiet fejn tinjetta

Agħżel minn dawn it-3 partijiet fejn tinjetta:

 il-parti ta’ quddiem tal-koxxa tax-xellug

 il-parti ta’ quddiem tal-koxxa tal-lemin

 żaqqek (l-addome tiegħek) tal-inqas 5 cm 
miż-żokra tiegħek

Qabel l-injezzjoni, naddaf fejn ser tinjetta 
b’moviment ċirkolari b’kuxxinett bl-alkoħol.

 Tmissx u tonfoħx fuq is-sit tal-injezzjoni 
wara li jkun tnaddaf. Agħti ċans lill-ġilda 
biex tinxef qabel ma tinjetta

 Tinjettax mill-ħwejjeġ

 Tinjettax f’ġilda li hija sensittiva, 
imbenġla, ħamra, iebsa, b’ċikatriċi jew 
għandha stretch marks

 Tinjettax f’partijiet affettwati mill-
psorjasi

PASS 3 Żomm is-siringa bil-labra mgħottija tħares ’l 
isfel, kif muri.

Iċċekkja l-likwidu fis-siringa.
 Huwa normali li tara bżieżaq fit-tieqa
 Il-likwidu għandu jidher ċar għal safrani u 

jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew 
ċari

 Tużax jekk il-likwidu jkun imċajpar jew 
ikun fih biċċiet jew partikuli kbar.
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            Iċċekkja l-likwidu

PASS 4 Kif tneħħi l-għatu tal-labra.
 Żomm is-siringa f’id waħda bejn il-qabda 

tas-saba’ u l-għatu tal-labra
 Bl-id l-oħra, neħħi l-għatu tal-labra bil-

mod ’il fuq
 Iżżommx u tiġbidx il-virga tal-planġer 

meta tneħħi l-għatu tal-labra
 Tista’ tara qatra likwidu fil-ponta tal-labra. 

Dan huwa normali
 Armi l-għatu tal-labra
 Tmissx il-labra b’subgħajk jew tħallix il-

labra tmiss xi ħaġa
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PASS 5 Żomm il-korp tas-siringa f’id waħda bejn l-
ewwel u t-tieni suba’, kif kieku żżomm 
lapes.

Bil-mod oqros il-parti tal-ġilda mnaddfa bl-
id l-oħra u żommha sew.

Daħħal il-labra kollha fil-ġilda f’angolu ta’ 
madwar 45 grad billi tuża moviment malajr u 
qasir. Żomm is-siringa soda fl-istess angolu.

PASS 6

      Protezzjoni tal-labra

Bil-mod imbotta l-virga tal-planġer kollha 
sakemm il-likwidu kollu jiġi injettat.

Iġbed il-labra mill-ġilda waqt li żżomm is-
siringa fl-istess angolu.

Bil-mod neħħi s-suba’ l-kbir minn fuq il-
virga tal-planġer. Il-labra mbagħad ser 
titgħatta bil-protezzjoni tal-labra.
 Il-protezzjoni tal-labra mhijiex ser tiġi 

attivata sakemm ma jiġix injettat il-
likwidu kollu

 Tkellem mat-tabib, mal-ispiżjar jew mal-
infermier tiegħek jekk taħseb li ma 
ngħatajtx doża sħiħa

Poġġi biċċa tajjara jew garża fejn injettajt u 
żommha għal 10 sekondi.

Tħokkx il-ġilda fejn injettajt. Jista’ joħroġ 
ftit demm minn fejn injettajt. Dan huwa 
normali.

PASS 7 Armi s-siringa li ntużat f’kontenitur għal 
rimi speċjali eżatt wara l-użu.
 Tarmix is-siringa li ntużat mal-iskart 

domestiku
 It-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek 

ser jgħidlek kif tirritona l-kontenitur għal 
rimi speċjali mimli
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Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Skyrizi 75 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest
risankizumab

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta 
kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek 
tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni 
importanti għalik.
 Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.
 Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.
 Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ 

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.
 Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan 

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża
2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Skyrizi
3. Kif għandek tuża Skyrizi
4. Effetti sekondarji possibbli 
5. Kif taħżen Skyrizi
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra
7. Istruzzjonijiet għall-użu

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża

Skyrizi fih is-sustanza attiva risankizumab.

Skyrizi jintuża biex jittratta l-mard infjammatorju li ġej:

 Psorjażi bil-qoxra
 Artrite psorjatrika

Kif jaħdem Skyrizi
Din il-mediċina taħdem billi twaqqaf proteina fil-ġisem imsejħa “IL-23”, li tikkawża infjammazzjoni.

Psorjażi bil-qoxra 
Skyrizi jintuża biex jittratta adulti bi psorjażi bil-qoxra moderata sa severa. Skyrizi jnaqqas l-
infjammazzjoni u għalhekk jista’ jgħin biex inaqqas is-sintomi tal-psorjażi bil-qoxra bħall-ħruq, ħakk, 
uġigħ, ħmura u tqaxxir tal-ġilda.

Artrite psorjatika
Skyrizi jintuża biex jittratta adulti b’artrite psorjatika. L-artrite psorjatika hija marda li tikkawża ġogi 
infjammati u psorjażi. Jekk għandek artrite psorjatika attiva, jista’ jkun li tingħata mediċini oħra qabel. 
Jekk dawn il-mediċini ma jaħdmux tajjeb biżżejjed, se tingħata Skyrizi waħdu jew flimkien ma’ 
mediċini oħra biex tiġi ttrattata l-artrite psorjatika tiegħek. 

Skyrizi inaqqas l-infjammazzjoni u għalhekk jista’ jgħin biex inaqqas l-uġigħ, l-ebusija, u n-nefħa fil-
ġogi u madwarhom, kif ukoll inaqqas l-uġigħ u l-ebusija fis-sinsla tad-dahar, ir-raxx psorjatiku fil-
ġilda, il-ħsara li ssir lid-difer mill-psorjażi, u jista’ jnaqqas il-ħsara li ssir lill-għadam u lill-qarquċa fil-
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ġogi tiegħek. Dawn l-effetti jistgħu jiffaċilitaw l-attivitajiet normali li inti tagħmel ta’ kuljum, inaqqsu 
l-għeja, u jtejbu l-kwalità ta’ ħajtek.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Skyrizi

Tużax Skyrizi
 jekk inti allerġiku għal Skyrizi jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis-

sezzjoni 6).
 jekk għandek infezzjoni, inkluż tuberkulożi attiva, li t-tabib tiegħek jaħseb li hija importanti.

Twissijiet u prekawzjonijiet
Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ Skyrizi:
 jekk bħalissa għandek infezzjoni jew jekk għandek infezzjoni li tibqa’ tirritorna.  
 jekk għandek tuberkulożi (TB). 
 jekk dan l-aħħar irċivejt jew qed tippjana li tirċievi immunizzazzjoni (vaċċin). M’għandekx 

tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li tkun qed tuża Skyrizi.

Huwa importanti li żżomm miktub xi mkien in-numru tal-lott ta’ Skyrizi tiegħek. 
Kull darba li takkwista pakkett ġdid ta’ Skyrizi, ħu nota tad-data u n-numru tal-lott (li jinsab fuq il-
pakkett wara “Lott”) u żomm din l-informazzjoni f’post sigur.

Reazzjonijiet allerġiċi
Għid lit-tabib tiegħek jew fittex għajnuna medika immedjatament jekk tinnota xi sinjali ta’ reazzjoni 
allerġika waqt li tkun qed tieħu Skyrizi bħal:
 diffikultà biex tieħu n-nifs jew tibla’
 nefħa tal-wiċċ, tax-xufftejn, tal-ilsien jew tal-gerżuma
 ħakk sever tal-ġilda, b’raxx aħmar jew boċċi mqabbżin

Tfal u adolexxenti
Skyrizi mhuwiex rakkomandat għal tfal u adolexxenti taħt l-età ta’ 18. Dan għaliex Skyrizi ma ġiex 
studjat f’dan il-grupp tal-età.

Mediċini oħra u Skyrizi
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek:
 jekk qed tuża, użajt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċini oħra.
 jekk dan l-aħħar ħadt jew ser tieħu vaċċin. M’għandekx tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li 

tkun qed tuża Skyrizi.

Jekk ikollok xi dubju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ 
Skyrizi.

Tqala, kontraċezzjoni u treddigħ
Jekk inti tqila, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib 
tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. Dan għaliex mhuwiex magħruf kif din il-mediċina ser taffettwa 
lit-tarbija tiegħek.

Jekk inti mara li tista’ toħroġ tqila, għandek tuża kontraċettiv waqt li tkun qed tuża din il-mediċina u 
għal tal-inqas 21 ġimgħa wara l-aħħar doża tiegħek ta’ Skyrizi.

Jekk qed tredda’ jew qed tippjana li tredda’, kellem lit-tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni
Skyrizi aktarx ma jaffettwax is-sewqan u l-użu tiegħek tal-magni.
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Skyrizi fih sorbitol u sodium
Din il-mediċina fiha 68 mg sorbitol għal kull doża ta’ 150 mg.

Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol sodium (23 mg) għal kull doża ta’ 150 mg, jiġifieri hija 
essenzjalment “mingħajr sodium”.

3. Kif għandek tuża Skyrizi

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja 
mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Din il-mediċina tingħata bħal 2 injezzjonijiet taħt il-ġilda tiegħek (imsejħa “injezzjonijiet taħt il-
ġilda”).  

Kemm għandek tuża Skyrizi

Id-doża hija 150 mg mogħtija bħala żewġ injezzjonijiet ta’ 75 mg.

Kemm? Meta?
L-1el doża 150 mg (żewġ injezzjonijiet ta’ 

75 mg)
Meta jgħidlek it-tabib tiegħek

It-2ni doża 150 mg (żewġ injezzjonijiet ta’ 
75 mg)

4 ġimgħat wara l-1 doża

Aktar dożi 150 mg (żewġ injezzjonijiet ta’ 
75 mg)

Kull 12-il ġimgħa wara li tibda t-2ni

doża

Inti u t-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek ser tiddeċiedu jekk għandekx tinjetta din il-mediċina 
inti stess. Tinjettax lilek innifsek b’din il-mediċina sakemm ma tkunx ġejt imħarreġ mit-tabib, mill-
ispiżjar jew mill-infermier tiegħek. Indokratur ukoll jista’ jagħti l-injezzjonijiet tiegħek wara li jkun 
ġie mħarreġ.

Aqra sezzjoni 7 “Istruzzjonijiet għall-użu” fl-aħħar ta’ dan il-fuljett qabel tinjetta Skyrizi lilek 
innifsek.

Jekk tuża Skyrizi aktar milli suppost
Jekk użajt Skyrizi aktar milli suppost jew id-doża ngħatatlek qabel minn kif preskritt, kellem lit-tabib 
tiegħek.  

Jekk tinsa tuża Skyrizi
Jekk tinsa tuża Skyrizi, injetta doża malli tiftakar. Kellem lit-tabib tiegħek jekk m’intix ċert x’għandek 
tagħmel. 

Jekk tieqaf tuża Skyrizi
Tiqafx tuża Skyrizi mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek l-ewwel. Jekk twaqqaf it-trattament, 
is-sintomi tiegħek ser jirritornaw.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-
infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux 
f’kulħadd.
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Effetti sekondarji serji
Kellem lit-tabib tiegħek jew ikseb għajnuna medika immedjatament jekk tinnota sintomi ta’ infezzjoni 
serja bħal: 
 deni, sintomi bħal tal-influwenza, għaraq billejl
 tħossok għajjien/a jew bla nifs, sogħla li ma tmurx
 ġilda sħuna, ħamra u bl-uġigħ, jew raxx tal-ġilda bl-uġigħ b’infafet

It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk tistax tibqa’ tuża Skyrizi.

Effetti sekondarji oħra
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok xi wieħed mill-effetti sekondarji li 
ġejjin:

Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10 
 infezzjonijiet fil-parti respiratorja ta’ fuq b’sintomi bħal uġigħ fil-griżmejn u mnieħer imblukkat

Komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10
 tħossok għajjien
 infezzjoni tal-ġilda fungali
 reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (bħal ħmura jew uġigħ)
 ħakk
 uġigħ ta’ ras
 raxx

Mhux komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100 
 boċċi ħomor żgħar imqabbżin fuq il-ġilda
 ħorriqija (urtikarja)

Rappurtar tal-effetti sekondarji
Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-isiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi 
effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti 
sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi 
tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ 
din il-mediċina.

5. Kif taħżen Skyrizi

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.  

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta tas-siringa u l-kartuna ta’ 
barra wara JIS.

Aħżen fi friġġ (2C – 8C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringi mimlijin għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tużax din il-mediċina jekk il-likwidu jkun imċajpar jew ikun fih biċċiet jew partikuli kbar.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif 
għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Skyrizi 

about:blank
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- Is-sustanza attiva hi risankizumab. Kull siringa mimlija għal-lest fiha 75 mg ta’ risankizumab 
f’soluzzjoni ta’ 0.83 mL.

- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma disodium succinate hexahydrate, succinic acid, sorbitol, 
polysorbate 20 u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Skyrizi u l-kontenut tal-pakkett
Skyrizi huwa likwidu ċar u bla kulur għal ftit safrani f’siringa mimlija għal-lest bil-protezzjoni tal-
labra. Il-likwidu jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew ċari.

Kull pakkett fih 2 siringi mimlijin għal-lest u 2 kuxxinetti bl-alkoħol.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

Manifattur

AbbVie S.r.l. 
04011 Campoverde di Aprilia 
(Latina) 
L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur 
tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

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

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'

Sorsi oħra ta᾽ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Informazzjoni dettaljata u aġġornata dwar dan il-prodott hija disponibbli billi tiskennja l-kodiċi QR 
inkluż hawn taħt jew il-kartuna ta’ barra bi smartphone. L-istess informazzjoni hija disponibbli wkoll 
fil-URL li ġej:
www.skyrizi.eu

Kodiċi QR li għandu jiġi inkluż

Biex tisma’ jew titlob kopja ta’ dan il-fuljett bil-<Braille>, b’<tipa kbira> jew f’<format awdjo>, jekk 
jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

about:blank
about:blank


109

7. Istruzzjonijiet għall-użu

Jekk jogħġbok aqra s-sezzjoni 7 kollha qabel tuża Skyrizi

    Virga tal-planġer           Qabda tas-saba’            Għatu tal-labra

                                                        Korp tas-siringa

Informazzjoni importanti li għandek tkun taf qabel tinjetta Skyrizi
 Għandek tirċievi taħriġ dwar kif tinjetta Skyrizi qabel tagħti injezzjoni. Kellem lit-tabib, lill-

ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok bżonn l-għajnuna.

 Immarka d-dati fuq il-kalendarju tiegħek sabiex tkun taf meta jmissek tuża Skyrizi
 Żomm Skyrizi fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ l-mediċina mid-dawl sakemm jasal iż-żmien 

biex tużah
 Tinjettax jekk il-likwidu jkun imċajpar jew fih biċċiet jew partikuli kbar. Il-likwidu għandu 

jidher ċar għal ftit safrani u jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew ċari

 Tħawwadx is-siringa

 Stenna biex tneħħi l-għatu tal-labra sa eżattament qabel l-injezzjoni

Rodd lura din il-mediċina lill-ispiżerija

 jekk tkun skadiet id-data ta’ skadenza (JIS)

 jekk il-likwidu qatt ġie ffriżat (anki jekk inħall)

 jekk is-siringa waqgħet jew ġarrbet ħsara

 jekk l-għatu tat-trej tal-karta tas-siringa nkiser jew huwa nieqes.

Għal injezzjoni aktar komda: Neħħi l-kartuna mill-friġġ u ħalliha toqgħod f’temperatura ambjentali, 
mhux fid-dawl tax-xemx dirett, għal 15 sa 30 minuta qabel tinjetta. 

 Skyrizi ma għandux jissaħħan b’xi mod ieħor (pereżempju f’microwave jew fil-misħun)

 Żomm is-siringi fil-kartuna sakemm ikunu lesti biex jiġu injettati

Segwi l-passi ta’ hawn taħt kull darba li tuża Skyrizi

PASS 1 Poġġi l-oġġetti li ġejjin fuq wiċċ nadif u ċatt:
 2 siringi mimlijin għal-lest u 2 kuxxinetti 

bl-alkoħol (inklużi fil-kartuna)
 2 biċċiet tat-tajjar jew gareż (mhux inklużi 

fil-kartuna)
 Kontenitur għal rimi speċjali (mhux inkluż 

fil-kartuna)
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Aħsel u nixxef idejk.

Ibda b’siringa waħda għall-ewwel injezzjoni

Għal doża sħiħa, huma meħtieġa 
2 injezzjonijiet, waħda wara l-oħra.

PASS 2

Partijiet fejn tinjetta

   Partijiet fejn tinjetta

Agħżel minn dawn it-3 partijiet fejn tinjetta:

 il-parti ta’ quddiem tan-naħa tax-xellug 
tal-koxxa

 il-parti ta’ quddiem tan-naħa tal-lemin tal-
koxxa

 żaqqek (l-addome tiegħek) tal-inqas 5 cm 
miż-żokra tiegħek

Għat-tieni siringa, injetta tal-inqas 3 cm ’il 
bogħod mill-ewwel injezzjoni. Tinjettax fl-
istess post.

Qabel kull injezzjoni, naddaf fejn ser tinjetta 
b’moviment ċirkolari b’kuxxinett bl-alkoħol.
 Tmissx u tonfoħx fuq is-sit tal-injezzjoni 

wara li jkun tnaddaf. Agħti ċans lill-ġilda 
biex tinxef qabel ma tinjetta

 Tinjettax mill-ħwejjeġ

 Tinjettax f’ġilda li hija sensittiva, 
imbenġla, ħamra, iebsa, b’ċikatriċi jew 
għandha stretch marks

 Tinjettax f’partijiet affettwati mill-
psorjażi

PASS 3

      Iċċekkja l-likwidu

Żomm is-siringa bil-labra mgħottija tħares ’l 
isfel, kif muri.

Iċċekkja l-likwidu fis-siringa.

 Huwa normali li tara bżieżaq fit-tieqa
 Il-likwidu għandu jidher ċar għal ftit 

safrani u jista’ jkun fih partikuli żgħar 
bojod jew ċari

 Tużax jekk il-likwidu jkun imċajpar jew 
ikun fih biċċiet jew partikuli kbar.

PASS 4 Neħħi l-għatu tal-labra.
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 Żomm is-siringa f’id waħda bejn il-qabda 
tas-saba’ u l-għatu tal-labra

 Bl-id l-oħra, neħħi l-għatu tal-labra bil-
mod ’il fuq

 Iżżommx u tiġbidx il-virga tal-planġer 
meta tneħħi l-għatu tal-labra

 Tista’ tara qatra likwidu fil-ponta tal-labra. 
Dan huwa normali

 Armi l-għatu tal-labra 
 Tmissx il-labra b’subgħajk jew tħallix il-

labra tmiss xi ħaġa

PASS 5 Żomm il-korp tas-siringa f’id waħda bejn l-
ewwel u t-tieni suba’, kif kieku żżomm 
lapes.

Bil-mod oqros il-parti tal-ġilda mnaddfa bl-
id l-oħra u żommha sew.

Daħħal il-labra kollha fil-ġilda f’angolu ta’ 
madwar 45 grad billi tuża moviment malajr u 
qasir. Żomm is-siringa soda fl-istess angolu.

PASS 6

      Protezzjoni tal-labra

Bil-mod imbotta l-virga tal-planġer kollha 
sakemm il-likwidu kollu jiġi injettat.

Iġbed il-labra mill-ġilda waqt li żżomm is-
siringa fl-istess angolu.

Bil-mod neħħi s-suba’ l-kbir minn fuq il-
virga tal-planġer. Il-labra mbagħad ser 
titgħatta bil-protezzjoni tal-labra.

 Il-protezzjoni tal-labra mhijiex ser tiġi 
attiva sakemm ma jiġix injettat il-likwidu 
kollu

 Tkellem mat-tabib, mal-ispiżjar jew mal-
infermier tiegħek jekk taħseb li ma 
ngħatajtx doża sħiħa

Poġġi biċċa tajjara jew garża fejn injettajt u 
żommha għal 10 sekondi.

Tħokkx il-ġilda fejn injettajt. Jista’ joħroġ 
ftit demm minn fejn injettajt. Dan huwa 
normali

PASS 7 Għal doża sħiħa, huma meħtieġa 
2 injezzjonijiet, waħda wara l-oħra.

 Irrepeti Passi 2 sa 6 bit-tieni siringa
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2 Injezzjonijiet Meħtieġa

 Injetta t-tieni siringa eżatt wara l-ewwel 
injezzjoni iżda mill-inqas 3 cm lil hinn 
mill-ewwel injezzjoni.

PASS 8 Armi siringi li ntużaw f’kontenitur għal rimi 
speċjali eżatt wara l-użu.

 Tarmix siringi li ntużaw mal-iskart 
domestiku

 It-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek 
ser jgħidlek kif tirritona l-kontenitur għal 
rimi speċjali mimli
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Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Skyrizi 600 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni
risankizumab

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta 
kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek 
tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni 
importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ 

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan 

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża
2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Skyrizi
3. Kif ser jingħata Skyrizi
4. Effetti sekondarji possibbli 
5. Kif taħżen Skyrizi
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża

Skyrizi fih is-sustanza attiva risankizumab.

Skyrizi jintuża biex jittratta pazjenti adulti b’marda ta’ Crohn moderata sa severa.

Kif jaħdem Skyrizi

Din il-mediċina taħdem billi twaqqaf proteina fil-ġisem imsejħa “IL-23”, li tikkawża infjammazzjoni.

Il-marda ta’ Crohn hija marda infjammatorja tal-parti tal-ġisem minn fejn jgħaddi l-ikel (is-sistema 
diġestiva). Jekk għandek marda ta’ Crohn attiva, ser tingħata mediċini oħra qabel. Jekk dawn il-
mediċini ma jaħdmux tajjeb biżżejjed, ser tingħata Skyrizi biex jittratta l-marda ta’ Crohn tiegħek.

Skyrizi jnaqqas l-infjammazzjoni u għalhekk jista’ jgħin inaqqas is-sinjali u s-sintomi tal-marda 
tiegħek.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Skyrizi

M’għandekx tingħata Skyrizi
 jekk inti allerġiku għal risankizumab jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis-
sezzjoni 6).
 jekk għandek infezzjoni, inkluż tuberkulożi attiva, li t-tabib tiegħek jaħseb li hija importanti.

Twissijiet u prekawzjonijiet
Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ Skyrizi
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 jekk bħalissa għandek infezzjoni jew jekk għandek infezzjoni li tibqa’ tirritorna.

 jekk għandek tuberkulożi (TB).

 jekk dan l-aħħar irċivejt jew qed tippjana li tirċievi immunizzazzjoni (vaċċin). 
M’għandekx tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li tkun qed tuża Skyrizi.

Huwa importanti li t-tabib jew l-infermier tiegħek iżomm miktub xi mkien in-numru tal-lott ta’ Skyrizi 
tiegħek.
Kull darba li takkwista pakkett ġdid ta’ Skyrizi, it-tabib jew l-infermier tiegħek għandu jieħu nota tad-
data u n-numru tal-lott (li jinsab fuq il-pakkett wara “Lott”).

Reazzjonijiet allerġiċi
Għid lit-tabib tiegħek jew fittex għajnuna medika immedjatament jekk tinnota xi sinjali ta’ reazzjoni 
allerġika waqt li tkun qed tieħu Skyrizi bħal:

 diffikultà biex tieħu n-nifs jew tibla’

 nefħa tal-wiċċ, tax-xufftejn, tal-ilsien jew tal-gerżuma

 ħakk sever tal-ġilda, b’raxx aħmar jew boċċi mqabbżin

Tfal u adolexxenti
Skyrizi mhuwiex rakkomandat għal tfal u adolexxenti taħt l-età ta’ 18. Dan għaliex l-użu ta’ Skyrizi 
ma ġiex ikkonfermat f’dan il-grupp tal-età.

Mediċini oħra u Skyrizi
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek

 jekk qed tuża, użajt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċini oħra.

 jekk dan l-aħħar ħadt jew ser tieħu vaċċin. M’għandekx tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini 
waqt li tkun qed tuża Skyrizi.

Jekk ikollok xi dubju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ 
Skyrizi.

Tqala, kontraċezzjoni u treddigħ
Jekk inti tqila, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib 
tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. Dan għaliex mhuwiex magħruf kif din il-mediċina ser taffettwa 
lit-tarbija tiegħek.

Jekk inti mara li tista’ toħroġ tqila, għandek tuża kontraċettiv waqt li tkun qed tuża din il-mediċina u 
għal tal-inqas 21 ġimgħa wara l-aħħar doża tiegħek ta’ Skyrizi.

Jekk qed tredda’ jew qed tippjana li tredda’, kellem lit-tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni
Skyrizi aktarx ma jaffettwax is-sewqan u l-użu tiegħek tal-magni.

Skyrizi fih sodium
Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull kunjett, jiġifieri essenzjalment ‘ħielsa 
mis-sodium’.

3. Kif ser jingħata Skyrizi

Ser tibda t-trattament bi Skyrizi b’doża tal-bidu li ser tingħatalek mit-tabib jew l-infermier tiegħek 
permezz ta’ drip f’dirgħajk (infużjoni ġol-vini).
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Dożi tal-bidu
Kemm? Meta?

Dożi tal-bidu 600 mg Meta jgħidlek it-tabib tiegħek
600 mg 4 ġimgħat wara l-1 doża
600 mg 4 ġimgħat wara t-2 doża

Wara dan, ser tingħata Skyrizi bħala injezzjoni taħt il-ġilda tiegħek. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal 
Skyrizi 360 mg soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ.

Dożi ta’ manutenzjoni
Kemm? Meta?

L-1el doża ta’ 
manutenzjoni

360 mg 4 ġimgħat wara l-aħħar doża tal-bidu 
(f’ġimgħa 12)

Aktar dożi 360 mg Kull 8 ġimgħat, wara li tibda l-1el doża 
ta’ manutenzjoni

Jekk tinsa tuża Skyrizi
Jekk tinsa jew taqbeż l-appuntament għal xi waħda mid-dożi tiegħek, ikkuntattja lit-tabib tiegħek biex 
tiskeda l-appuntament mill-ġdid malli tiftakar.

Jekk tieqaf tuża Skyrizi
Tiqafx tuża Skyrizi mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek l-ewwel. Jekk twaqqaf it-trattament, is-
sintomi tiegħek ser jirritornaw.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-
infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux 
f’kulħadd.

Effetti sekondarji serji
Kellem lit-tabib tiegħek jew ikseb għajnuna medika immedjatament jekk tinnota sintomi ta’ infezzjoni 
serja bħal
 deni, sintomi bħal tal-influwenza, għaraq billejl
 tħossok għajjien/a jew bla nifs, sogħla li ma tmurx
 ġilda sħuna, ħamra u bl-uġigħ, jew raxx tal-ġilda bl-uġigħ b’infafet

It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk tistax tibqa’ tuża Skyrizi.

Effetti sekondarji oħra
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok xi wieħed mill-effetti sekondarji li
ġejjin

Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10 
 infezzjonijiet fil-parti respiratorja ta’ fuq b’sintomi bħal uġigħ fil-griżmejn u mnieħer imblukkat

Komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10
 tħossok għajjien
 infezzjoni fungali tal-ġilda 
 reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (bħal ħmura jew uġigħ)
 ħakk
 uġigħ ta’ ras



116

 raxx

Mhux komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100 
 boċċi ħomor żgħar imqabbżin fuq il-ġilda
 ħorriqija (urtikarja)

Rappurtar tal-effetti sekondarji
Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi 
xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti 
sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi 
tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ 
din il-mediċina.

5. Kif taħżen Skyrizi

Skyrizi 600 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni jingħata fi sptar jew klinika u l-pazjenti 
m’għandux ikollhom bżonn jaħżnuh jew jimmaniġġjawh. 

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta tal-kunjett u l-kartuna ta’ 
barra wara JIS.

Aħżen fi friġġ (2 °C - 8 °C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tħawwadx il-kunjett ta’ Skyrizi. It-taħwid bis-saħħa għal ħin twil jista’ jagħmel ħsara lill-mediċina.

Tużax din il-mediċina jekk il-likwidu jkun imċajpar jew ikun fih biċċiet jew partikuli kbar.

Kull kunjett għandu jintuża darba biss.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Dawn il-miżuri jgħinu għall-
protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Skyrizi

- Is-sustanza attiva hi risankizumab. Kull kunjett fih 600 mg ta’ risankizumab f’soluzzjoni ta’ 
10 mL.

- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma sodium acetate trihydrate, acetic acid, trehalose dihydrate, 
polysorbate 20 u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Skyrizi u l-kontenut tal-pakkett

Skyrizi huwa likwidu ċar u bla kulur għal kemxejn safrani f’kunjett. Il-likwidu jista’ jkun fih partikuli 
żgħar bojod jew ċari.

Kull pakkett fih kunjett wieħed.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

Manifattur

AbbVie S.r.l.
04011 Campoverde di Aprilia
(Latina)
L-Italja

jew

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur 
tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

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

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 
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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

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta᾽ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Informazzjoni dettaljata u aġġornata dwar dan il-prodott hija disponibbli billi tiskennja l-kodiċi QR 
inkluż hawn taħt jew il-kartuna ta’ barra bi smartphone. L-istess informazzjoni hija disponibbli wkoll 
fil-URL li ġej: www.skyrizi.eu

Kodiċi QR li għandu jiġi inkluż

Biex tisma’ jew titlob kopja ta’ dan il-fuljett bil-<Braille>, b’<tipa kbira> jew f’<format awdjo>, jekk 
jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

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

It-tagħrif li jmiss qed jingħata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss

Traċċabilità

Sabiex tittejjeb it-traċċabilità tal-prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott
tal-prodott amministrat għandhom jiġu rrekordjati.

Istruzzjonijiet għall-użu

http://www.ema.europa.eu/
http://www.skyrizi.eu/
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1. Dan il-prodott mediċinali għandu jiġi ppreparat minn professjonist tal-kura tas-saħħa bl-użu ta’ 
teknika asettika.

2. Irid jiġi dilwit qabel ma jingħata.

3. Is-soluzzjoni għall-infużjoni tiġi ppreparata bid-dilwizzjoni tal-konċentrat f’borża tal-infużjoni 
jew flixkun tal-ħġieġ li jkun fih 5 % dextrose fl-ilma (D5W) (600 mg/10 mL f’100 mL, 250 mL 
jew 500 mL) għal konċentrazzjoni finali ta’ madwar 1.2 mg/mL sa 6 mg/mL.

4. Is-soluzzjoni fil-kunjett u d-dilwizzjonijiet m’għandhomx jitħawdu.

5. Qabel tinbeda l-infużjoni ġol-vini, il-kontenut tal-borża tal-infużjoni jew tal-flixkun tal-ħġieġ 
għandu jkun fit-temperatura ambjentali.

6. L-infuzjoni tas-soluzzjoni dilwita għandha ssir fuq perjodu ta’ mill-inqas siegħa. L-infużjoni 
għandha tingħata kompletament fi żmien 8 sigħat mid-dilwizzjoni fil-borża tal-infużjoni.

7. Is-soluzzjoni fil-kunjett m’għandhiex tingħata fl-istess ħin fl-istess linja ġol-vini ma’ prodotti 
mediċinali oħrajn.

Kull kunjett għandu jintuża darba biss u kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li 
jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ħażna tas-soluzzjoni dilwita

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ġiet murija għal 20 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2 °C u 8 °C 
jew għal sa 8 sigħat fit-temperatura ambjentali (ħin kumulattiv wara l-preparazzjoni inkluż il-perjodu 
ta’ ħażna u infużjoni) meta s-soluzzjoni dilwita tiġi mħarsa mid-dawl tax-xemx dirett u indirett.

Mill-aspett mikrobijoloġiku, l-infużjoni ppreparata għandha tintuża immedjatament. Jekk ma tintużax 
immedjatament, il-ħin u l-kundizzjonijiet ta’ ħażna qabel l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent u 
m’għandhomx jaqbżu l-20 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2 °C u 8 °C. Tagħmilhiex fil-friża.



120

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Skyrizi 360 mg soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ
risankizumab

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta 
kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek 
tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni 
importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ 

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan 

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża
2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Skyrizi
3. Kif għandek tuża Skyrizi
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Skyrizi
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra
7. Istruzzjonijiet għall-użu

1. X’inhu Skyrizi u gћalxiex jintuża

Skyrizi fih is-sustanza attiva risankizumab.

Skyrizi jintuża biex jittratta pazjenti adulti b’marda ta’ Crohn moderata sa severa.

Kif jaħdem Skyrizi

Din il-mediċina taħdem billi twaqqaf proteina fil-ġisem imsejħa “IL-23”, li tikkawża infjammazzjoni.

Il-marda ta’ Crohn hija marda infjammatorja tal-parti tal-ġisem minn fejn jgħaddi l-ikel (is-sistema 
diġestiva). Jekk għandek marda ta’ Crohn attiva, ser tingħata mediċini oħra qabel. Jekk dawn il-
mediċini ma jaħdmux tajjeb biżżejjed, ser tingħata Skyrizi biex jittratta l-marda ta’ Crohn tiegħek.

Skyrizi jnaqqas l-infjammazzjoni u għalhekk jista’ jgħin inaqqas is-sinjali u s-sintomi tal-marda 
tiegħek.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Skyrizi

Tużax Skyrizi

 jekk inti allerġiku għal risankizumab jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis-
sezzjoni 6).

 jekk għandek infezzjoni, inkluż tuberkulożi attiva, li t-tabib tiegħek jaħseb li hija importanti.
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Twissijiet u prekawzjonijiet
Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ Skyrizi

 jekk bħalissa għandek infezzjoni jew jekk għandek infezzjoni li tibqa’ tirritorna.

 jekk għandek tuberkulożi (TB).

 jekk dan l-aħħar irċivejt jew qed tippjana li tirċievi immunizzazzjoni (vaċċin). M’għandekx 
tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li tkun qed tuża Skyrizi.

Huwa importanti li żżomm miktub xi mkien in-numru tal-lott ta’ Skyrizi tiegħek.
Kull darba li takkwista pakkett ġdid ta’ Skyrizi, ħu nota tad-data u n-numru tal-lott (li jinsab fuq il-
pakkett wara “Lott”) u żomm din l-informazzjoni f’post sigur.

Reazzjonijiet allerġiċi
Għid lit-tabib tiegħek jew fittex għajnuna medika immedjatament jekk tinnota xi sinjali ta’ reazzjoni 
allerġika waqt li tkun qed tieħu Skyrizi bħal:

 diffikultà biex tieħu n-nifs jew tibla’

 nefħa tal-wiċċ, tax-xufftejn, tal-ilsien jew tal-gerżuma

 ħakk sever tal-ġilda, b’raxx aħmar jew boċċi mqabbżin

Tfal u adolexxenti
Skyrizi mhuwiex rakkomandat għal tfal u adolexxenti taħt l-età ta’ 18. Dan għaliex l-użu ta’ Skyrizi 
ma ġiex ikkonfermat f’dan il-grupp tal-età.

Mediċini oħra u Skyrizi
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek

 jekk qed tuża, użajt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċini oħra.

 jekk dan l-aħħar ħadt jew ser tieħu vaċċin. M’għandekx tingħata ċerti tipi ta’ vaċċini waqt li 
tkun qed tuża Skyrizi.

Jekk ikollok xi dubju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel u waqt l-użu ta’ 
Skyrizi.

Tqala, kontraċezzjoni u treddigħ
Jekk inti tqila, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib 
tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. Dan għaliex mhuwiex magħruf kif din il-mediċina ser taffettwa 
lit-tarbija tiegħek.

Jekk inti mara li tista’ toħroġ tqila, għandek tuża kontraċettiv waqt li tkun qed tuża din il-mediċina u 
għal tal-inqas 21 ġimgħa wara l-aħħar doża tiegħek ta’ Skyrizi.

Jekk qed tredda’ jew qed tippjana li tredda’, kellem lit-tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni
Skyrizi aktarx ma jaffettwax is-sewqan u l-użu tiegħek tal-magni.

Skyrizi fih sodium
Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull skartoċċ, jiġifieri essenzjalment 
‘ħielsa mis-sodium’.

3. Kif għandek tuża Skyrizi

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja 
mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Din il-mediċina tingħata bħal injezzjoni taħt il-ġilda tiegħek (imsejħa ‘injezzjoni taħt il-ġilda’).
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Kemm għandek tuża Skyrizi

Ser tibda t-trattament bi Skyrizi b’doża tal-bidu li ser tingħatalek mit-tabib jew l-infermier tiegħek 
permezz ta’ drip f’dirgħajk (infużjoni ġol-vini).

Dożi tal-bidu
Kemm? Meta?

Dożi tal-bidu 600 mg Meta jgħidlek it-tabib tiegħek
600 mg 4 ġimgħat wara l-1 doża
600 mg 4 ġimgħat wara t-2 doża

Wara dan, ser tingħata Skyrizi bħala injezzjoni taħt il-ġilda tiegħek.

Dożi ta’ manutenzjoni
Kemm? Meta?

L-1el doża ta’ 
manutenzjoni

360 mg 4 ġimgħat wara l-aħħar doża tal-bidu 
(f’ġimgħa 12)

Aktar dożi 360 mg Kull 8 ġimgħat, wara li tibda l-1el doża 
ta’ manutenzjoni

Inti u t-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek ser tiddeċiedu jekk għandekx tinjetta din il-mediċina 
inti stess. Tinjettax lilek innifsek b’din il-mediċina sakemm ma tkunx ġejt imħarreġ mit-tabib, mill-
ispiżjar jew mill-infermier tiegħek. Indokratur ukoll jista’ jagħti l-injezzjoni tiegħek wara li jkun ġie 
mħarreġ.

Aqra sezzjoni 7 “Istruzzjonijiet għall-użu” fl-aħħar ta’ dan il-fuljett qabel tinjetta Skyrizi lilek 
innifsek.

Jekk tuża Skyrizi aktar milli suppost
Jekk użajt Skyrizi aktar milli suppost jew id-doża ngħatatlek qabel minn kif preskritt, kellem lit-tabib 
tiegħek.  

Jekk tinsa tuża Skyrizi
Jekk tinsa tuża Skyrizi, injetta doża malli tiftakar. Kellem lit-tabib tiegħek jekk m’intix ċert x’għandek 
tagħmel.

Jekk tieqaf tuża Skyrizi
Tiqafx tuża Skyrizi mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek l-ewwel. Jekk twaqqaf it-trattament, is-
sintomi tiegħek ser jirritornaw.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-
infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux 
f’kulħadd.

Effetti sekondarji serji
Kellem lit-tabib tiegħek jew ikseb għajnuna medika immedjatament jekk tinnota sintomi ta’ infezzjoni 
serja bħal

 deni, sintomi bħal tal-influwenza, għaraq billejl

 tħossok għajjien/a jew bla nifs, sogħla li ma tmurx

 ġilda sħuna, ħamra u bl-uġigħ, jew raxx tal-ġilda bl-uġigħ b’infafet
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It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk tistax tibqa’ tuża Skyrizi.

Effetti sekondarji oħra
Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok xi wieħed mill-effetti sekondarji li 
ġejjin

Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10 

 infezzjonijiet fil-parti respiratorja ta’ fuq b’sintomi bħal uġigħ fil-griżmejn u mnieħer imblukkat

Komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10

 tħossok għajjien

 infezzjoni tal-ġilda fungali

 reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (bħal ħmura jew uġigħ)

 ħakk

 uġigħ ta’ ras

 raxx

Mhux komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100

 boċċi ħomor żgħar imqabbżin fuq il-ġilda

 ħorriqija (urtikarja)

Rappurtar tal-effetti sekondarji
Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi 
xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti 
sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi 
tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ 
din il-mediċina.

5. Kif taħżen Skyrizi

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta tal-iskartoċċ u l-kartuna ta’ 
barra wara JIS.

Aħżen fi friġġ (2 °C - 8 °C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tużax din il-mediċina jekk il-likwidu jkun imċajpar jew ikun fih biċċiet jew partikuli kbar.

Kull injettur li jeħel mal-ġisem bl-iskartoċċ għandu jintuża darba biss.
Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif 
għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Skyrizi
- Is-sustanza attiva hi risankizumab. Kull skartoċċ fih 360 mg ta’ risankizumab f’soluzzjoni ta’ 

2.4 mL.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma sodium acetate trihydrate, acetic acid, trehalose dihydrate, 

polysorbate 20 u ilma għall-injezzjonijiet.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Kif jidher Skyrizi u l-kontenut tal-pakkett
Skyrizi huwa likwidu ċar u bla kulur għal safrani fi skartoċċ. Il-likwidu jista’ jkun fih partikuli żgħar 
bojod jew ċari.

Kull pakkett fih wieħed skartoċċ wieħed u injettur li jeħel mal-ġisem.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur 
tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

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

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
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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

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta᾽ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Informazzjoni dettaljata u aġġornata dwar dan il-prodott hija disponibbli billi tiskennja l-kodiċi QR 
inkluż hawn taħt jew il-kartuna ta’ barra bi smartphone. L-istess informazzjoni hija disponibbli wkoll 
fil-URL li ġej: www.skyrizi.eu

Kodiċi QR li għandu jiġi inkluż

Biex tisma’ jew titlob kopja ta’ dan il-fuljett bil-<Braille>, b’<tipa kbira> jew f’<format awdjo>, jekk 
jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

7. Istruzzjonijiet għall-użu

Jekk jogħġbok aqra s-sezzjoni 7 kollha qabel tuża Skyrizi

Injettur li jeħel mal-ġisem ta’ Skyrizi

Dehra minn 
quddiem

Materjal
adeżiv

Bozza li
turi l-istatus

Buttuna biex tibda
Tmisshiex qabel ma tkun lest biex 
tinjetta

http://www.ema.europa.eu/
http://www.skyrizi.eu/
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Bieba griża
Tagħlaqx il-bieba 
l-griża jekk ma 
jkunx hemm l-
iskartoċċ ġewwa

Tieqa
tal-mediċina

Tabs li 
jinġibdu

Dehra minn wara
Strixxa 
tal-plastik 
trasparenti

Għatu tal-labra Parti ta’ wara li teħel

Attent(a). Labra ġewwa
(taħt l-għatu tal-labra)
Tmissx iż-żona tal-għatu tal-labra jew il-
labra

Tab ħadra li 
tinġibed għall-
biċċa ż-żgħira

Tab ħadra li 
tinġibed għall-biċċa 
l-kbira
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Dehra mill-ġenb

                         Qafla tal-bieba
In-naħa li tinfetaħ għandha 
linji mqabbżin 
Il-bieba l-griża għandha tkun 
kemxejn miftuħa 
Tagħlaqx il-bieba l-griża jekk 
ma jkunx hemm l-iskartoċċ 
ġewwa

                         Għatu tal-labra

Labra ġewwa (taħt l-għatu tal-
labra)
Tmissx iż-żona tal-għatu tal-
labra jew il-labra

Skartoċċ

Planġer bajda 
li tespandi tul il-
kompartiment 
lejn qiegħ
l-iskartoċċ waqt li tiġi
injettata l-mediċina.

                           Mediċina

             Tarf iżgħar t’isfel

Parti ta’ fuq akbar tal-
iskartoċċ
Iddawrux u tneħħihx

Data meta tiskadi (JIS)
Fuq it-tikketta tal-iskartoċċ

Informazzjoni importanti li għandek tkun taf qabel tinjetta Skyrizi
 Għandek tirċievi taħriġ dwar kif tinjetta Skyrizi qabel tagħti injezzjoni. Kellem lit-tabib, lill-

ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk ikollok bżonn l-għajnuna
 Immarka d-dati fuq il-kalendarju tiegħek sabiex tkun taf meta jmissek tuża Skyrizi
 L-injettur li jeħel mal-ġisem li jintuża darba biss huwa ddisinjat biex jintuża mal-iskartoċċ ta’ 

Skyrizi biss
 Żomm Skyrizi fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ l-mediċina mid-dawl sakemm jasal iż-żmien 

biex tużah
 Neħħi l-kartuna mill-friġġ u ħalliha toqgħod f’temperatura ambjentali, mhux fid-dawl tax-xemx 

dirett, għal mill-inqas 45 sa 90 minuta qabel tinjetta
 Tħallix l-injettur li jeħel mal-ġisem jixxarrab bl-ilma jew b’xi likwidu ieħor
 Tmissx il-buttuna biex tibda qabel ma tpoġġi l-injettur li jeħel mal-ġisem bl-iskartoċċ ġo fih fuq 

il-ġilda tiegħek u tkun lest biex tinjetta
o Tista’ tagħfas il-buttuna biex tibda darba waħda biss
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 L-attività fiżika għandha tinżamm f’minimu waqt il-proċess tal-injezzjoni. Jistgħu jsiru 
attivitajiet fiżiċi moderati, bħal mixi, tiġġebbed u titgħawweġ

 Tittardjax l-injezzjoni tal-mediċina wara li tgħabbi l-iskartoċċ imnaddaf fl-injettur li jeħel mal-
ġisem. Jekk tistenna, il-mediċina tinxef u mbagħad l-injettur li jeħel mal-ġisem ma jaħdimx

 Tinjettax jekk il-likwidu fit-tieqa ta’ spezzjoni jkun imċajpar jew fih biċċiet jew partikuli kbar. 
Il-likwidu għandu jidher ċar għal safrani u jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew ċari

 Tħawwadx il-kartuna, l-iskartoċċ jew l-injettur li jeħel mal-ġisem
 Terġax tuża l-iskartoċċ jew l-injettur li jeħel mal-ġisem

Rodd lura din il-mediċina lill-ispiżerija
 jekk tkun skadiet id-data ta’ skadenza (JIS)
 jekk il-likwidu qatt ġie ffriżat (anki jekk inħall)
 jekk l-iskartoċċ jew l-injettur li jeħel mal-ġisem waqa’ jew ġarrab ħsara
 jekk il-perforazzjonijiet tal-kartuna huma miksurin
 jekk l-għatu abjad tat-trej tal-karta nkiser jew huwa nieqes
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Segwi l-passi ta’ hawn taħt kull darba li tuża Skyrizi

PASS 1 - Tħejjija
Neħħi l-kartuna mill-friġġ u ħalliha toqgħod 
f’temperatura ambjentali, mhux fid-dawl tax-xemx 
dirett, għal mill-inqas 45 sa 90 minuta qabel tinjetta.

 Iċċekkja d-data ta’ skadenza (JIS) fuq il-
kartuna. Tużax Skyrizi jekk tkun skadiet id-
data ta’ skadenza (JIS).

 Tneħħix l-iskartoċċ jew l-injettur li jeħel mal-
ġisem mill-kartuna sakemm tħalli lil Skyrizi 
jilħaq it-temperatura ambjentali

 Issaħħanx Skyrizi bl-ebda mod ieħor. 
Pereżempju, issaħħnux fil-microwave jew fil-
misħun

Kontenitur għal rimi speċjali Iġbor kulma għandek bżonn u aħsel idejk
Poġġi l-oġġetti li ġejjin fuq wiċċ nadif u ċatt

 trej tal-plastik b’injettur wieħed li jeħel mal-
ġisem u skartoċċ wieħed

 2 kuxxinetti bl-alkoħol (mhux inklużi fil-
kartuna)

 biċċa tajjara jew garża waħda (mhux inkluża 
fil-kartuna)

 kontenitur għal rimi speċjali (mhux inkluż fil-
kartuna)

Aħsel u nixxef idejk.

Neħħi s-siġill abjad tat-trej tal-karti
 Sib il-vleġġa s-sewda
 Qaxxar is-siġill abjad tat-trej tal-karti mit-trej 

tal-plastik
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Għolli l-għatu tal-plastik
 Sib il-fetħa ttundjata fuq l-għatu ta’ fuq
 Daħħal subgħajk il-werrej fil-fetħa u poġġi s-

subgħa l-kbir tiegħek fuq in-naħa opposta
 Għolli l-għatu biex tneħħih u warrbu

Bieba 
griża

Buttuna 
biex tibda

         Labra ġewwa 
     (taħt l-għatu tal-labra)

Spezzjona l-injettur li jeħel mal-ġisem
 Iċċekkja li l-injettur li jeħel mal-ġisem huwa 

intatt u mingħajr ħsara
 Il-bieba l-griża għandha tkun kemxejn miftuħa
 Jekk il-bieba l-griża ma tinfetaħx, agħfas sew 

fuq il-linji mqabbżin tal-bieba l-griża (in-naħa 
tax-xellug tal-bieba) u iftaħ il-bieba

 Tagħlaqx il-bieba l-griża qabel ma tgħabbi l-
iskartoċċ

 Tużax l-injettur li jeħel mal-ġisem jekk 
twaqqgħu, issib biċċiet neqsin, jew għandu l-
ħsara

 Tmissx il-buttuna l-griża biex tibda qabel ma 
jsir il-ħin biex tinjetta. Tista’ tingħafas darba 
biss

 Tmissx iż-żona tal-għatu tal-labra jew il-labra

Jekk il-buttuna l-griża biex tibda tingħafas qabel ma 
tpoġġiha fuq ġismek, l-injettur li jeħel mal-ġisem ma 
jibqax jista’ jintuża. Jekk jiġrilek hekk, kellem lit-
tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

PASS 2 - Ipprepara l-injettur li jeħel mal-ġisem
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                      Bieba griża

Dehra minn wara

Labra ġewwa
(taħt l-għatu tal-
labra)

     Għatu tal-labra 

Iftaħ il-bieba l-griża kompletament
 Evita li tmiss iż-żona tal-għatu tal-labra fuq 

wara tal-injettur li jeħel mal-ġisem. Il-labra 
tinsab wara l-għatu tal-labra

 Ċaqlaq il-bieba l-griża kompletament lejn il-
lemin biex tiftaħha

 Jekk il-bieba l-griża ma tinfetaħx, agħfas sew 
fuq il-linji mqabbżin tal-bieba l-griża (in-naħa 
tax-xellug tal-bieba) u iftaħ il-bieba

 Tagħlaqx il-bieba l-griża qabel ma tgħabbi l-
iskartoċċ

Warrab l-injettur li jeħel mal-ġisem.

Parti ta’ fuq akbar tal-iskartoċċ

Tarf 
iżgħar 
t’isfel

Spezzjona l-iskartoċċ
B’attenzjoni, neħħi l-iskartoċċ mit-trej tal-plastik.

 Tilwix u tneħħix il-parti ta’ fuq tal-iskartoċċ

Iċċekkja l-iskartoċċ
 Il-likwidu għandu jidher ċar għal safrani u 

jista’ jkun fih partikuli żgħar bojod jew ċari. 
Hu normali li tara xi bużżieqa jew bżieżaq.

 Tużax jekk il-likwidu jkun imċajpar, ikollu 
kulur differenti jew ikun fih biċċiet jew 
partikuli kbar

 Il-partijiet tal-iskartoċċ u l-plastik trasparenti 
mhumiex maqsuma jew miksura

 Tużax jekk il-likwidu ġie ffriżat (anki jekk 
inħall).

 Tużax l-iskartoċċ jekk twaqqgħu, issib biċċiet 
neqsin, jew għandu l-ħsara.
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Tarf iżgħar t’isfel
                                    Naddaf iċ-ċentru
                                    tat-tarf iżgħar
                                    t’isfel

Naddaf it-tarf iżgħar t’isfel tal-iskartoċċ
Sib it-tarf iżgħar t’isfel tal-iskartoċċ
 Naddaf it-tarf iżgħar t’isfel tal-iskartoċċ 

b’kuxxinett bl-alkoħol. Kun żgur li tuża l-
kuxxinett bl-alkoħol biex tnaddaf iċ-ċentru tat-
tarf iżgħar t’isfel tal-iskartoċċ

 Tmissx it-tarf iżgħar t’isfel tal-iskartoċċ wara li 
tnaddfu

Daħħal dritt 
                               “klikk”

Għabbi l-iskartoċċ imnaddaf fl-injettur li jeħel 

mal-ġisem
 Tilwix u tneħħix il-parti ta’ fuq tal-iskartoċċ
 L-ewwel daħħal it-tarf iżgħar t’isfel tal-iskartoċċ 

fl-injettur li jeħel mal-ġisem
 Imbotta sew il-parti ta’ fuq tal-iskartoċċ sakemm 

tisma’ “klikk”.
 Wara li tgħabbi l-iskartoċċ, tista’ tara ftit qatriet 

tal-mediċini fuq wara tal-injettur li jeħel mal-
ġisem. Dan huwa normali

Kun żgur li tipproċedi għall-pass li jmiss mingħajr 

dewmien. Jekk tistenna, il-mediċina tinxef.

jinstema’ jfaqqa’

Agħlaq il-bieba l-griża
Ċaqlaq il-bieba l-griża lejn ix-xellug, imbagħad 
agħfasha sew sakemm tisma’ l-bieba l-griża tfaqqa’ 
fil-post
 Il-bieba l-griża għandha tibqa’ msakkra wara li 

tgħabbi l-iskartoċċ

 Tagħlaqx il-bieba l-griża jekk l-iskartoċċ ma 
jkunx imdaħħal kompletament jew jekk ma jkunx 
hemm

 Ipproċedi mingħajr dewmien għall-pass li jmiss

PASS 3 - Ipprepara biex tinjetta

Partijiet fejn tinjetta
Agħżel u naddaf is-sit fejn ser tagħti l-injezzjoni
Agħżel minn dawn it-3 partijiet fejn tinjetta:

 il-parti ta’ quddiem tan-naħa tax-xellug tal-koxxa
 il-parti ta’ quddiem tan-naħa tal-lemin tal-koxxa
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Partijiet fejn tinjetta

 żaqqek (l-addome tiegħek) tal-inqas 5 cm miż-
żokra tiegħek

Tinjettax f’partijiet tal-ġilda li normalment jintwew 
jew jaqbżu ’l barra għax l-injettur li jeħel mal-ġisem 
jista’ jinqala’ waqt li jkun milbus.

Qabel l-injezzjoni, naddaf fejn ser tinjetta 
b’moviment ċirkolari b’kuxxinett bl-alkoħol.

 Tmissx u tonfoħx fuq is-sit tal-injezzjoni wara 
li jkun tnaddaf. Ħalli l-ġilda tinxef qabel ma 
tpoġġi l-injettur li jeħel mal-ġisem fuq il-ġilda

 Tinjettax mill-ħwejjeġ

 Tinjettax f’ġilda li hija sensittiva, imbenġla, 
ħamra, iebsa, b’ċikatriċi jew li għandha stretch 
marks, għażż (moles) jew wisq xagħar. Tista’ 
tittrimja x-xagħar żejjed mis-sit tal-injezzjoni

Parti żgħira    Parti kbira

Labra ġewwa
(taħt l-għatu 
tal-labra)

Injettur 
attivat
Il-bozza li turi 
l-istatus 
itteptep bil-blu

Qaxxar iż-żewġ tabs biex tesponi l-parti li teħel 

mal-ġilda
Aqleb l-injettur li jeħel mal-ġisem bil-kontra biex 
issib iż-żewġ tabs ħodor li jinġibdu
 Evita li tmiss l-għatu tal-labra (labra ġewwa)

Qaxxar il-parti l-kbira permezz tat-tab ħadra li 
tinġibed biex tesponi l-parti li teħel mal-ġilda

Qaxxar il-parti ż-żgħira permezz tat-tab ħadra li 
tinġibed biex tesponi l-parti li teħel mal-ġilda. Dan 
ineħħi l-istrixxa tal-plastik trasparenti, biex tattiva l-
injettur li jeħel mal-ġisem

 Iċċekkja l-bozza li turi l-istatus meta tisma’ beep 
mill-injettur li jeħel mal-ġisem

 Il-bozza li turi l-istatus itteptep bil-blu meta l-
injettur li jeħel mal-ġisem ikun attivat

 Jekk il-bozza li turi l-istatus ma tteptipx bil-blu, 
kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier 
tiegħek

 Tagħfasx il-buttuna l-griża biex tibda għalissa
 Tmissx l-għatu tal-labra jew il-labra
 Tiġbidx il-materjal adeżiv minn mal-injettur li 

jeħel mal-ġisem u tħallix il-parti li teħel tintewa u 
teħel magħha stess

L-injettur ta’ Skyrizi li jeħel mal-ġisem irid jitpoġġa 
fuq il-ġilda u l-injezzjoni trid tinbeda fi żmien 
30 minuta wara li tneħħi t-tabs ħodor li jinġibdu, 
inkella ma taħdimx. Kun żgur li tipproċedi għall-pass 
li jmiss mingħajr dewmien.

Jekk il-bozza li turi l-istatus itteptep bl-aħmar, l-

injettur li jeħel mal-ġisem ma jkunx qed jaħdem 

sew. Tkomplix tużah.
Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek 
għall-għajnuna.
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Jekk l-injettur li jeħel mal-ġisem ikun imqabbad ma’ 
ġismek, neħħih b’attenzjoni minn mal-ġilda tiegħek.

Ipprepara l-injettur li jeħel mal-ġisem għat-

tqegħid
 Għaż-żaqq (l-addome), ċaqlaq u żomm il-ġilda 

biex toħloq wiċċ ċatt u sod għall-injezzjoni mill-
inqas 5 cm ’il bogħod miż-żokra tiegħek. Kun 
żgur/a li toqgħod bilqiegħda dritt(a) biex tevita li 
l-ġilda tintewa jew taqbeż ’il barra.

 M’għandekx għalfejn tiġbed il-ġilda biex 
tiċċattjaha għall-parti ta’ quddiem tan-naħa tax-
xellug tal-koxxa jew tan-naħa tal-lemin tal-
koxxa.

Kun żgur/a li tqiegħed l-injettur li jeħel mal-ġisem 

b’tali mod li tkun tista’ tara l-bozza li turi l-istatus 

bil-blu.

Poġġi l-injettur li jeħel mal-ġisem fuq il-ġilda 

tiegħek
 Meta l-bozza tteptep bil-blu, l-injettur li jeħel 

mal-ġisem ikun lest. Poġġi l-injettur li jeħel mal-
ġisem fuq il-ġilda nadifa bil-bozza li turi l-istatus 
viżibbli

 Tpoġġix l-injettur li jeħel mal-ġisem fuq il-
ħwejjeġ. Poġġih biss fuq ġilda mhux mgħottija. 

 Għaddi subgħajk madwar il-materjal adeżiv biex 
twaħħlu sew

 Iċċaqlaqx u taġġustax l-injettur li jeħel mal-
ġisem wara li jkun tpoġġa fuq il-ġilda tiegħek

Ipproċedi mingħajr dewmien għall-pass li jmiss.
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PASS 4 - Injetta Skyrizi

“klikk”

Ibda l-injezzjoni
Agħfas sew u itlaq il-buttuna l-griża biex tibda
 Se tisma’ “klikk” u tista’ tħoss labra toqorsok
 Iċċekkja l-bozza li turi l-istatus meta tisma’ beep 

mill-injettur li jeħel mal-ġisem
 Wara li tibda l-injezzjoni, il-bozza li turi l-istatus 

ser itteptep kontinwament bl-aħdar
 Wara li tibda l-injezzjoni, ser tisma’ ħsejjes ta’ 

ppumpjar hekk kif l-injettur li jeħel mal-ġisem 
jagħti l-mediċina

Tkomplix tuża l-injettur li jeħel mal-ġisem jekk il-
bozza li turi l-istatus itteptep bl-aħmar. Neħħih 
b’attenzjoni minn mal-ġilda jekk il-bozza li turi l-
istatus itteptep bl-aħmar. Jekk jiġrilek hekk, kellem 
lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

Stenna sakemm l-injezzjoni tispiċċa
 Tista’ ddum sa 5 minuti biex tlesti d-doża sħiħa 

tal-mediċina. L-injettur li jeħel mal-ġisem ser 
jieqaf awtomatikament meta l-injezzjoni tkun 
lesta

 Matul l-injezzjoni, il-bozza li turi l-istatus ser 
tkompli tteptep bl-aħdar

 Matul l-injezzjoni, ser tisma’ ħsejjes ta’ 
ppumpjar hekk kif l-injettur li jeħel mal-ġisem 
ikompli jagħti l-mediċina

 Matul l-injezzjoni, jistgħu jsiru attivitajiet fiżiċi 
moderati, bħal mixi, tiġġebbed u titgħawweġ.

Tkomplix tuża l-injettur li jeħel mal-ġisem jekk il-
bozza li turi l-istatus itteptep bl-aħmar. Neħħih 
b’attenzjoni minn mal-ġilda jekk il-bozza li turi l-
istatus itteptep bl-aħmar. Jekk jiġrilek hekk, kellem 
lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

L-injezzjoni titlesta meta
 L-injettur li jeħel mal-ġisem jieqaf waħdu
 Tisma’ beep u l-bozza li turi l-istatus tibda 

tixgħel aħdar mingħajr teptip. Jekk il-bozza li turi 
l-istatus qalbet għal aħdar mingħajr teptip, dan 
ifisser li l-injezzjoni lesta
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Neħħi l-injettur li jeħel mal-ġisem
 Tpoġġix subgħajk fuq in-naħa ta’ wara tal-

injettur li jeħel mal-ġisem waqt li tkun qed 
tneħħih minn mal-ġilda tiegħek

 Meta l-injezzjoni tkun lesta, aqbad ir-rokna tal-
adeżiv biex b’attenzjoni tqaxxar l-injettur li jeħel 
mal-ġisem minn mal-ġilda

 Evita li tmiss l-għatu tal-labra jew il-labra fuq 
wara tal-injettur li jeħel mal-ġisem

 Wara li tneħħi l-injettur li jeħel mal-ġisem, ser 
tisma’ diversi beeps u l-bozza li turi l-istatus 
tintefa

 L-għatu tal-labra awtomatikament jgħatti l-labra 
meta l-injettur li jeħel mal-ġisem jitneħħa minn 
mal-ġilda

 Huwa normali li tara ftit qtar ta’ likwidu fuq il-
ġilda tiegħek wara li tneħħi l-injettur li jeħel mal-
ġisem

 Poġġi biċċa tajjara jew garża fuq is-sit tal-
injezzjoni fuq il-ġilda tiegħek u żommha għal 
10 sekondi.

 Togħrokx is-sit tal-injezzjoni
 Huwa normali li joħroġ ftit demm fis-sit tal-

injezzjoni

Ipproċedi għall-pass li jmiss.

PASS 5 - Lesti
Iċċekkja l-injettur li jeħel mal-ġisem
Spezzjona t-tieqa tal-mediċina u l-bozza li turi l-
istatus.

Iċċekkja biex tara li l-planġer bajda timla t-tieqa tal-
mediċina kollha u li d-dawl aħdar mingħajr teptip 
jintefa, li tgħarrfek li l-mediċina kollha ġiet injettata.
 Jekk il-planġer bajda ma timliex it-tieqa, kellem 

lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek
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Kontenitur għal rimi speċjali Rimi

Armi l-injettur li jeħel mal-ġisem li ntuża f’kontenitur 

għal rimi speċjali eżatt wara l-użu.
 L-injettur li jeħel mal-ġisem fih batteriji, apparat 

elettroniku, u labra.
 Ħalli l-iskartoċċ fl-injettur li jeħel mal-ġisem.
 Tarmix l-injettur li jeħel mal-ġisem li ntuża mal-

iskart domestiku.
 It-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek ser 

jgħidlek kif tirritona l-kontenitur għal rimi 
speċjali mimli. Jista’ jkun hemm linji gwida 
lokali għar-rimi.
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