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Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger 

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i 

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes. 

 

 

1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 

Skysona 2-30 × 106 celler/ml infusionsvæske, dispersion 

 

 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 

2.1 Generel beskrivelse 

 

Skysona (elivaldogen autotemcel) er en genetisk modificeret autolog CD34+ celleberiget population, 

der indeholder hæmatopoietiske stamceller (HSC'er) ex vivo transduceret med lentiviral vektor 

(LVV), der koder ABCD1 komplementær deoxyribonukleinsyre (cDNA) til humant 

adrenoleukodystrofiprotein (ALDP). 

 

2.2 Kvalitativ og kvantitativ sammensætning 

 

Hver patientspecifik infusionspose med Skysona indeholder elivaldogen autotemcel i en 

batchafhængig koncentration af genetisk modificeret autolog CD34+ celleberiget population. Det 

færdige produkt er pakket i én eller flere infusionsposer, som indeholder en dispersion af 

2-30 × 106 celler/ml af CD34+ beriget cellepopulation suspenderet i en kryopræserveret opløsning. 

Hver infusionspose indeholder ca. 20 ml infusionsvæske, dispersion.  

 

De kvantitative oplysninger for lægemidlet vedrørende koncentration, CD34+ celler og dosis til den 

enkelte patient er angivet i Lot-informationsarket. Lot-informationsarket er placeret inde i låget på 

kryoboksen, der bruges til at transportere Skysona. 

 

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på 

 

Hver dosis indeholder 391-1564mg natrium (inkluderet i Cryostor CS5). 

 

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 

 

 

3. LÆGEMIDDELFORM 
 

Infusionsvæske, dispersion. 

 

Farveløs til hvid til rød, herunder nuancer af hvid eller lyserød, lysegul og orange dispersion. 

 

 

4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 

4.1 Terapeutiske indikationer 

 

Skysona er indiceret til behandling af med tidlig cerebral adrenoleukodystrofi hos patienter, der er 

yngre end 18 år, med en ABCD1-genmutation, og for hvem der ikke er en tilgængelig søskende donor 

af en human leukocyt antigen (HLA)-matchet hæmatopoietisk stamcelle (HSC) (se pkt. 5.1). 

 

Læ
ge

midl
et 

er 
ikk

e l
æng

ere
 au

tor
ise

ret



21 

4.2 Dosering og administration 

 

Skysona skal administreres på et kvalificeret behandlingscenter af (en) læge(-r) med erfaring i HSC-

transplantation og i behandling af patienter med neurologiske lidelser.  

 

Dosering 

 

Behandlingen består af en enkelt dosis til infusion indeholdende en dispersion af CD34+ celler i en 

eller flere infusionsposer. 

 

Den mindste, anbefalede dosis af Skysona er 5 × 106 CD34+ celler/kg. I kliniske forsøg er doser på op 

til 38,2× 106 CD34+ celler/kg blevet administreret.  

 

Mobilisering og aferese  

 

Det er påkrævet, at patienterne skal gennemgå HSC-mobilisering efterfulgt af aferese for at opnå 

CD34+ stamceller, som anvendes til lægemiddelfremstilling (se pkt. 5.1 for beskrivelse af 

mobiliseringsregimet, der anvendes i kliniske forsøg).  

 

Patientens vægt ved første aferese-tapning skal bruges til at beregne den endelige dosis.  

 

Det mindste målantal af CD34+ celler, der skal indsamles, er 12 × 106_ CD34+ celler/kg. Hvis den 

mindste dosis Skysona på 5 × 106 CD34+ celler/kg ikke opnås efter første lægemiddelfremstilling, kan 

patienten blive bedt om at gennemgå én eller flere yderligere cyklusser med mobilisering og aferese 

med mindst 14 dages mellemrum for at indsamle flere celler til yderligere fremstilling. 

 

Det er påkrævet, at der indsamles en reservebeholdning af CD34+ stamceller på ≥1,5 × 106_ CD34+ 

celler/kg. Disse celler skal indsamles fra patienten og være kryopræserverede, før konditionering og 

infusion med Skysona påbegyndes. Det kan være nødvendigt at have en reservebeholdning i tilfælde 

af livreddende behandling, hvis der er: 1) kompromittering af Skysona efter påbegyndelse af 

konditionering og før infusion med Skysona, 2) mislykket primær engraftment eller 3) tab af 

engraftment efter infusion med Skysona (se pkt. 4.4).  

 

Forbehandling ved konditionering 

 

Den behandlende læge skal bekræfte, at behandling med Skysona er relevant for patienten, før 

konditionering påbegyndes (se pkt. 4.4). 

 

Myeloablativ konditionering skal administreres før infusion med Skysona (se pkt. 5.1 for en 

beskrivelse af konditioneringsregimer, der anvendes i kliniske forsøg). 

 

Konditionering bør ikke påbegyndes, før hele sættet med infusionspose(r), som udgør dosis af 

Skysona, er blevet modtaget på administrationscenteret, og tilgængeligheden af reservebeholdningen 

er bekræftet.  

 

Administration af Skysona 

 

Se administrationsmetode nedenfor og pkt. 6.6 for oplysninger om administration og håndtering af 

Skysona. 

 

Efter administration af Skysona 

 

Alle blodprodukter, der kræves inden for de første 3 måneder efter infusion med Skysona, skal 

bestråles. 
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Særlige populationer 

 

Tidligere administration af genterapi 

Skysona er ikke blevet undersøgt hos patienter, der tidligere er blevet behandlet med et lægemiddel til 

genterapi. Der er ingen erfaring med at behandle en patient mere end én gang med Skysona. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Skysona er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter skal vurderes for 

nedsat nyrefunktion for at sikre, at behandling med Skysona er relevant. Dosisjustering er ikke 

nødvendig. 

 

Nedsat leverfunktion 

Skysona er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Patienter skal vurderes for 

nedsat leverfunktion for at sikre, at behandling med Skysona er relevant. Dosisjustering er ikke 

nødvendig. 

 

Kvindelige patienter 

Skysonas sikkerhed og virkning hos kvindelige patienter er ikke klarlagt.  

Der foreligger ingen data. 

 

Pædiatrisk population 

Skysonas sikkerhed og virkning hos børn op til 3 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data. 

 

Patienter, som er seropositive for human immundefektvirus (hiv) 

Skysona er ikke blevet undersøgt hos patienter med hiv-1, hiv-2, HTLV-1 og HTLV-2. Der skal 

foreligge en negativ, serologisk test for hiv for at sikre accept af aferesemateriale til fremstilling af 

Skysona. Aferesemateriale fra patienter med en positiv test for hiv vil ikke blive accepteret til 

fremstilling af Skysona. 

 

Administration  

 

Skysona er udelukkende til intravenøs. 

 

For detaljerede instruktioner om klargøring, administration, utilsigtet eksponering og bortskaffelse af 

Skysona, se pkt. 6.6. 

 

Efter afslutningen af forløbet med konditionering skal der gå mindst 48 timer med udvaskning inden 

infusion med Skysona.  

 

Før infusion skal det bekræftes, at patientens identitet stemmer overens med de unikke 

patientoplysninger på infusionsposen/-poserne med Skysona. Det samlede antal infusionsposer, som 

skal administreres, skal også bekræftes via Lot-informationsarket (se pkt. 4.4). 

 

Infusion med Skysona skal udføres hurtigst muligt og højst 4 timer efter optøning. Hver infusionspose 

skal administreres på under 60 minutter. I tilfælde af, at mere end én infusionspose leveres, skal alle 

infusionsposer administreres fortløbende. Hele indholdet af hver infusionspose skal infunderes. 

 

Standardprocedurer til patientbehandling på linje med HSC-transplantation bør følges efter infusion 

med Skysona. 

 

4.3 Kontraindikationer 
 

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i 

pkt. 6.1.  
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Kontraindikationer mod midler til mobilisering og konditionering skal tages i betragtning. 

 

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 

 

Sporbarhed 

 

Sporbarhedskravene til cellebaserede lægemidler til avanceret behandling skal gøres gældende. For at 

sikre sporbarhed bør produktnavnet, batchnummeret og navnet på den behandlede patient opbevares i 

en periode på 30 år efter produktets udløbsdato. 

 

Autolog anvendelse 

 

Skysona er udelukkende beregnet til autolog anvendelse og bør under ingen omstændigheder 

administreres til andre patienter. Skysona må ikke infunderes, hvis oplysningerne på den 

patientspecifikke etiket på infusionsposen/-poserne, lot-oplysningsarket og metalkassetten/-

kassetterne ikke stemmer overens med den tilsigtede patient. 

 

Mobilisering og myeloablative konditionerende lægemidler 

 

Advarsler og forsigtighedsregler i forbindelse med midler til mobilisering og konditionering skal 

tages i betragtning. 

 

Overfølsomhedsreaktioner 

 

Dimethylsulfoxid (DMSO) i Skysona kan forårsage alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder 

anafylaksi. 

 

Mislykket engraftment målt ved neutrofil engraftment 

 

Behandling med Skysona involverer infusion og engraftment af CD34+ HSC’er, der er blevet genetisk 

modificerede ex vivo med en Lentiviral vektor (LVV). Mislykket neutrofil engraftment er en kortvarig 

men potentielt alvorlig risiko, der defineres som manglende opnåelse af 3 fortløbende, absolutte 

neutrofiltal (ANC) på ≥ 500 celler/µl, der er opnået på forskellige dage indtil dag 43 efter infusion 

med Skysona (se pkt. 5.1). Patienter, som oplever mislykket neutrofil engraftment, bør modtage akut 

behandling med reservebeholdningen (se pkt. 4.2). 

 

Langvarige cytopenier 

 

Patienter kan udvise cytopenier i flere måneder efter konditionering og infusion med Skysona, og der 

er blevet rapporteret tilfælde med pancocytopeni. I kliniske forsøg med Skysona forekom cytopenier 

af grad 3 eller højere efter dag 60 efter infusion hos 26 % af patienterne og omfattede nedsat antal 

blodplader (13 %), nedsat antal neutrofiler (17 %) og nedsat hæmoglobin (2 %). Efter 100 dage efter 

infusion havde 16 % af patienterne grad 3 eller højere cytopeni, herunder nedsat antal blodplader (9 

%), nedsat antal neutrofiler (11 %); ingen patienter havde klasse 3 eller højere nedsat hæmoglobin (0 

%). Blodtal bør overvåges efter infusion med Skysona, og patienter bør evalueres for tegn og 

symptomer på blødning og infektion. 

 

Risiko for insertion af onkogener 

 

Der foreligger ingen rapporter om LVV-medieret insertionsmutagenese, der resulterede i onkogenese, 

herunder myelodysplasi, leukæmi eller lymfom, forbundet med Skysona. Ikke desto mindre er der en 

teoretisk risiko efter behandling med Skysona. Klonal ekspansion, der resulterede i klonal dominans 

uden klinisk evidens for malignitet, er blevet påvist hos nogle patienter, der blev behandlet med 

Skysona. 
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Patienter bør overvåges årligt for myelodysplasi, leukæmi eller lymfom (herunder med en komplet 

blodtælling) i 15 år efter behandling med Skysona. Hvis myelodysplasi, leukæmi eller lymfom 

påvises hos en patient, som fik Skysona, bør der indsamles blodprøver til analyse af 

integrationsstedet.  

 

Serologi-testning 

 

Alle patienter bør testes for hiv-1/-2 før mobilisering og aferese for at sikre accept af aferesematerialet 

til fremstilling af Skysona (se pkt. 4.2). 

 

Anti-retroviral anvendelse 

 

Patienter må ikke tage anti-retrovirale medicinalprodukter i mindst en måned før mobilisering (se pkt. 

4.5). Hvis en patient har behov for anti-retrovirale lægemidler til hiv-profylakse, bør behandling med 

Skysona, herunder mobilisering og aferese af CD34+-celler gennem infusion med Skysona, udsættes, 

indtil en hiv-infektion kan udelukkes tilstrækkeligt i henhold til lokal vejledning for hiv-testning. 

 

Interferens med serologi-testning 

 

Det er vigtigt at bemærke, at patienter, der har fået Skysona, sandsynligvis vil teste positive ved hjælp 

af polymerasekædereaktion (PCR)-analyser for hiv på grund af indsættelse af LVV-provirus, hvilket 

resulterer i en falsk positiv test for hiv. Derfor bør patienter, der har fået Skysona, ikke screenes for 

hiv-infektion ved hjælp af en PCR-baseret analyse. 

 

Blod-, organ-, vævs- og celledonation 

 

Patienter, der behandles med Skysona, bør ikke donere blod, organer, væv eller celler til 

transplantation på noget tidspunkt i fremtiden. Disse oplysninger findes i indlægssedlen og også på 

patientoplysningskortet, som skal udleveres til patienten. 

 

Efter administrationen af Skysona 

 

Der foreligger ingen data, der viser en virkning af behandling med Skysona på binyrebarkinsufficiens 

relateret til ALD (adrenoleukodystrofi). Substitutionsterapi bør fortsættes. 

 

Patienter forventes at tilmelde sig et registerbaseret forsøg og vil blive fulgt i registreringsdatabasen 

for bedre at forstå Skysonas langsigtede sikkerhed og effekt. 

 

Natriumindhold 

 

Dette lægemiddel indeholder 391-1564 mg natrium pr. dosis, svarendetil 20-78 % af den WHO 

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen. 

 

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 

Patienter må ikke tage anti-retrovirale lægemidler fra mindst en måned før mobilisering og indtil 

mindst aferese er afsluttet (se pkt. 4.4). 

 

Der er ikke udført formelle studier af lægemiddelinteraktioner. Skysona forventes ikke at interagere 

med enzymer, der hører til hepatisk cytokrom P-450-familien eller med lægemiddeltransportører. 
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Levende vacciner 

 

Sikkerheden ved immunisering ved vaccinering med levende virusvacciner under eller efter 

behandling med Skysona er ikke blevet undersøgt. Vaccination med levende virusvacciner anbefales 

ikke i de 6 uger forud for starten af myeloablativ konditionering og indtil hæmatologisk restitution 

efter behandling med Skysona.  

 

4.6 Fertilitet, graviditet og amning 
 

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos mænd og kvinder 

 

Der foreligger ikke tilstrækkelige eksponeringsdata til, at der kan gives en nøjagtig anbefaling af, i 

hvor lang tid der skal anvendes kontraception efter behandling med Skysona. Kvinder i den fertile 

alder og mænd, der kan blive far til et barn, og deres kvindelige partnere, skal anvende sikker 

kontraception (intrauterin anordning eller kombination af hormonel prævention og 

barriereprævention) fra påbegyndelsen af mobilisering og herefter i mindst 6 måneder efter 

administration af Skysona. Der henvises til produktresuméet for midlet til konditionering for 

oplysninger om behovet for effektiv kontraception hos patienter, som gennemgår konditionering. 

 

En negativ graviditetstest i serum hos kvinder i den fertile alder skal bekræftes før starten af 

mobilisering og bekræftes igen før konditionering og inden administration af lægemiddel. 

 

Graviditet 

Der foreligger ingen kliniske data om eksponerede graviditeter. 

 

Der er ikke udført forsøg om reproduktions- og udviklingstoksicitet i forbindelse med Skysona. 

Skysona bør ikke anvendes under graviditeten på grund af konditionering (se pkt. 4.3). Det er ukendt, 

om Skysona-transducerede celler har potentialet til at blive overført in utero til et foster. Graviditet 

efter behandling med Skysona bør drøftes med den behandlende læge. 

 

Der er ingen mulighed for kimlinjetransmission af den LVV, som koder for en ABCD1cDNA til 

humant ALDP efter behandling med Skysona, derfor anses sandsynligheden for, at et afkom ville 

have en generel somatisk ekspression af den lentivirale vektor, som koder for en ABCD1 cDNA til 

humant ALDP, for at være ubetydelig. 

 

Amning 

 

Det er ukendt, om Skysona udskilles i human mælk. Virkningen af administration af Skysona til 

mødre på deres ammende børn er ikke undersøgt. 

 

Skysona må ikke anvendes under amning. 

 

Fertilitet 

 

Der er ingen data om virkningen af Skysona på human fertilitet. Virkninger på mænds og kvinders 

fertilitet er ikke blevet undersøgt i dyrestudier. 

 

Der er data tilgængelige vedrørende risikoen for infertilitet i forbindelse med konditionering. Det 

tilrådes derfor at overveje kryopræservering af sæd eller æg inden behandling.  

 

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner 

 

Skysona påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 
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Indvirkningen af midler til mobilisering og konditionering på evnen til at føre motorkøretøj eller 

betjene maskiner eller deltage i aktiviteter såsom cykling eller skateboarding skal tages i betragtning.  

 

4.8 Bivirkninger 

 

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen 

 

Sikkerheden af Skysona blev vurderet hos 51 patienter med cerebral adrenoleukodystrofi (CALD) i 

forsøgene ALD-102, ALD-104 og LTF-304 (se pkt. 5.1). Den mest alvorlige bivirkning i forbindelse 

med Skysona var pancytopeni (3,9 %). På grund af den lille patientpopulation og størrelsen af 

kohorterne giver bivirkningerne i den nedenstående tabel ikke et fuldstændigt overblik over arten og 

hyppigheden af disse hændelser. Oplysninger relateret til sikkerhedseffektmål, der er brugt i 

forsøgene, findes i pkt. 5.1. 

 

Tabel over bivirkninger 

 

Bivirkningerne er anført efter systemorganklasse og hyppighed i henhold til MedDRA. Hyppigheder 

defineres som: meget almindelig (≥1/10) og almindelig (≥1/100 og <1/10). Inden for hver 

frekvensgruppe er bivirkninger præsenteret i rækkefølge efter fald i alvorlighedsgrad. 

 

Tabel 1, 2 og 3 er lister over bivirkninger i forbindelse med hhv. mobilisering/aferese, konditionering 

og Skysona, og som patienter med CALD i kliniske forsøg med Skysona har oplevet. 

 

Tabel 1  Bivirkninger i forbindelse med mobilisering/aferese 

Systemorganklasse Meget almindelig Almindelig 

Blod og lymfesystem  Trombocytopeni, anæmi 

Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi Hypomagnesiæmi 

Nervesystemet  Hovedpine 

Vaskulære sygdomme  Hypertension 

Mave-tarm-kanalen  Opkastning, kvalme, oral 

paræstesi 

Hud og subkutane væv  Pruritus 

Knogler, led, muskler og 

bindevæv 

 Knoglesmerter, smerter i 

ekstremiteter 

   

Undersøgelser  Nedsat hæmoglobin 

 

Tabel 2  Bivirkninger i forbindelse med konditionering 

Systemorganklasse Meget almindelig Almindelig 

Infektioner og parasitære 

sygdomme 

 Pseudomonal bakteriæmi, 

bakteriæmi, 

streptokokbakteræmi, 

lungebetændelse, bakteriel 

infektion, anordningsrelateret 

infektion, infektiøs 

enterocolitis, viral 

gastroenteritis, oral candidiasis, 

otitis media, pharyngitis 

streptokok, respiratorisk 

syncytial virusinfektion, 

rhinovirusinfektion, 

bihulebetændelse, hudinfektion, 

bakteriel øvre luftvejsinfektion, 
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viral øvre luftvejsinfektion, 

follikulitis, anal candidiasis 

Blod og lymfesystem Febril neutropeni, neutropeni, 

trombocytopeni, anæmi, 

leukopeni, lymfopeni 

Smerter i lymfeknuder 

Det endokrine system  Adrenal insufficiens, 

uhensigtsmæssig sekretion af 

antidiuretisk hormon 

Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, 

hypomagnesæmi, nedsat 

appetit, hypofosfatæmi 

Hypoglykæmi, væskeretention, 

hyponatriæmi 

Psykiske forstyrrelser  Aversion, søvnløshed 

Nervesystemet Hovedpine Sensorisk tab, tremor, 

hyporefleksi 

Øjne  Konjunktival blødning 

Hjerte  Bradykardi, sinustakykardi, 

takykardi 

Vaskulære sygdomme Hypertension Petekkier 

Luftveje, thorax og 

mediastinum 

Næseblod Hypoksi, takypnø, hoste, 

orofaryngeale smerter, næseflåd 

Mave-tarm-kanalen Stomatitis, opkastning, diarré, 

mavesmerter, forstoppelse, 

kvalme  

Gastritis, gastrointestinal 

inflammation, analfissur, 

proctitis, pruritius ani, 

dyspepsi, orale smerter, 

proctalgia fugax 

Hud og subkutane væv Alopeci, hyperpigmentering af 

huden 

Pustuløst udslæt, eksfoliering af 

huden, bleeksem, 

lægemiddeludbrud, tør hud, 

øget svedproduktion, hudkløe, 

udslæt, makulopapapuløst 

udslæt 

   

Nyrer og urinveje  Hæmaturi, inkontinens, 

urininkontinens, dysuri, 

urinvejssmerter 

Det reproduktive system og 

mammae 

 Penissmerter, sår på pungen 

Almene symptomer og 

reaktioner på 

administrationsstedet 

Pyreksi Ansigtsødem, 

slimhindeinflammation, træthed 

Undersøgelser Øget alaninaminotransferase, 

øget aspartataminotransferase 

Okkult blodpositiv, positiv ved 

Adenovirus-test, forhøjet 

internationalt normaliseret 

forhold, forhøjet alkalisk 

fosfatase i blodet, reduceret 

immunglobulin G i blodet, 

forhøjet laktatdehydrogenase i 

blodet, forhøjet C-reaktivt 

protein, vægttab, vægtøgning 

Traumer, forgiftninger og 

behandlingskomplikationer 

 Allergisk transfusionsreaktion 
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Tabel 3  Bivirkninger i forbindelse med Skysona 

Systemorganklasse Meget almindelig Almindelig 

Infektioner og parasitære 

sygdomme 
 Viral cystitis 

Blod og lymfesystem  Pancytopeni 

Mave-tarm-kanalen  Opkastning 

 

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger 

 

Hæmatopoietisk rekonstitution 

Der forekom to alvorlige pancytopeni-reaktioner hos to patienter med indtræden efter neutrofil 

engraftment. Begge patienter havde forsinket hæmatopoietisk rekonstitution, der krævede 

længerevarende støtte med blod- og trombocyttransfusioner samt vækstfaktorer (G-CSF og 

eltrombopag). En patient havde interkurrent parvovirus. Begge hændelser varede i mindst 18 måneder 

efter infusion med Skysona. 

 

Infusionsrelaterede reaktioner 

Opkastning forekom hos to patienter på infusionsdagen, potentielt relateret til 

kryopræserveringsmidlet. Præmedicinering kan anvendes efter lægens skøn. 

 

Indberetning af formodede bivirkninger 

 

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende 

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle 

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. 

 

4.9 Overdosering 
 

Der foreligger ingen data fra kliniske forsøg vedrørende overdosering af Skysona. 

 

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 

5.1  Farmakodynamiske egenskaber 
 

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre lægemidler til nervesystemet, ATC-kode: endnu ikke tildelt 

 

Virkningsmekanisme 

 

Skysona tilføjer funktionelle kopier af ABCD1-cDNA’et til patienternes HSC'er gennem transduktion 

af autologe CD34+-celler med Lenti-D LVV. Efter infusion med Skysona transducerer CD34+ HSC'er 

engraft i knoglemarven og differentierer til forskellige celletyper, herunder monocytter (CD14+), der 

migrerer til hjernen, hvor det menes, de yderligere differentierer sig til makrofager og cerebral 

mikroglia, der kan producere funktionel ALDP. Den funktionelle ALDP kan derefter muliggøre den 

lokale nedbrydning af meget langkædede fedtsyrer (VLCFA'er) i hjernen, som derefter kan stabilisere 

sygdommen ved at forhindre yderligere inflammation og demyelinisering. Det forventes imidlertid 

ikke, at behandling med Skysona vil påvirke andre manifestationer af ALD, herunder 

binyreinsufficiens. Effekten af behandling med Skysona på adrenomyeloneuropati er ikke blevet 

undersøgt. Efter vellykket engraftment med genetisk modificerede celler forventes ekspressionen af 

ALDP at være livslang. 

 

Farmakodynamisk virkning 

 

Én måned efter behandling med Skysona, producerede alle evaluérbare patienter i forsøg ALD-102 (N 

= 25) ALDP i CD14+ perifere blodceller, med en median (min, max) CD14+ ALDP+ på 29,50 % (8,20 
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%, 49,65 %), hvilket udviste tidlig ekspression af transgenet. For patienter med mindst 6 måneders 

opfølgning faldt CD14 ALDP+ celler generelt en smule efter infusion med Skysona og stabiliseredes 

ved cirka måned 6. Patienterne havde 6 måneders median (min., maks.) CD14+ %ALDP+ på 22,20 % 

(2,00 %, 71,40 %) i forsøg ALD-102 (N=27). 

 

Procentdelen af ALDP+ celler forblev generelt stabile i CD14+ perifere blodceller til og med måned 

24 med en median (min., maks.) på 16,90 % (5,80 %, 44,60 %) i forsøg ALD-102 (N = 26). 

Procentdelen af CD14+ ALDP+ celler fortsatte med at være stabil ved sidste opfølgning til og med 

måned 60, hvilket udviste langvarig ekspression af transgenisk ALDP i efterkommere af de 

hæmatopoietiske stamceller.  

 

Klinisk virkning og sikkerhed 

 

Sikkerheden og effekten af Skysona blev vurderet i et ikke-blindet forsøg med en enkelt 

behandlingsarm hos patienter med CALD (ALD-102; N = 32) og sammenlignet med effekten og 

sikkerheden af allo-HSCT hos patienter med CALD i et samtidigt komparatorforsøg (ALD-103; N = 

59). Alle patienter, som fuldførte eller ophørte med forsøg ALD-102 blev bedt om at deltage i et 

langsigtet opfølgningsforsøg, LTF-304. 

 

Tilmelding til forsøg ALD-102 er fuldført med 32 patienter tilmeldt og behandlet; 30 patienter er 

evaluérbare for det primære effektmål for måned 24.  

 

Derudover udføres der i øjeblikket et andet ikke-blindet, enkeltgruppeforsøg (ALD-104; N = 19); 

ingen patienter har nået evalueringstidspunktet for måned 24 og er således ikke inkluderet i nogen 

effektanalyser. 

 

Mobilisering og aferese 

 

Alle patienter fik administreret en median dosis på 10 µg/kg G-CSF i mindst 4 dage for at mobilisere 

stamceller før afereseproceduren.  

 

I forsøg ALD-102 blev patienterne vurderet om morgenen efter den 4. G-CSF-dosis. Hvis tællingen af 

perifert blod CD34+ den morgen var <50 celler/μl, blev der administreret en 5. dosis G-CSF, og 

plerixafor blev administreret ved en dosis på 0,24 mg/kg kropsvægt ca. 10 timer før næste dags 

afereseindsamling. Plerixafor kunne gives dagligt i op til 4 dage. Elleve af de 32 (34,4 %) patienter i 

forsøg ALD-102 fik plerixafor. 

 

For alle patienter var 1 cyklus med mobilisering og aferese tilstrækkelig til at indsamle det minimale 

antal CD34+-celler til fremstilling af Skysona. 

 

Forbehandling ved konditionering 

 

I forsøg ALD-102, fik 32 patienter farmakokinetisk-doseret busulfan i forbindelse med 

cyclophosphamid før behandling med Skysona. Busulfan blev administreret med en anbefalet 

kumulativ AUC på 17.000 til 21.000 μmol*min./l over fire dages konditionering. For patienter ≤12 kg 

blev busulfan doseret til 1,1 mg/kg/dosis IV (intravenøs administration) hver 6. time, og for patienter 

>12 kg blev busulfan doseret til 0,8 mg/kg/dosis IV hver 6. time i 4 dage. Justeringer af busulfan-

dosis blev foretaget efter behov baseret på farmakokinetisk monitorering. Patienterne fik krampe-, 

antifungal og antibiotisk profylakse i henhold til institutionelle retningslinjer. Den anbefalede dosis 

cyclophosphamid var 50 mg/kg/dag. Den mediane (min., maks.) daglige, gennemsnitlige dosis 

busulfan var 3,5 (2,8; 4,2) mg/kg/dag (N = 31) og den mediane (min., maks.) estimerede 

gennemsnitlige daglige AUC var 4729 (4039, 5041) μmol*min./l/dag (N = 31).  

 

I forsøg ALD-104 fik 19 patienter farmakokinetisk-doseret busulfan sammen med fludarabin før 

behandling med Skysona.  
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Administration af Skysona 

 

Alle patienter fik administreret Skysona som en intravenøsinfusion med en median (min., maks.) 

dosis på 11,78 (5,0; 38,2) × 106 CD34+-celler/kg (N = 51). 

 

Efter administration af Skysona 

 

I forsøg ALD-102 fik patienter G-CSF efter investigators skøn i henhold til institutionel praksis efter 

behandling med Skysona. Af de 32 behandlede patienter fik 24 G-CSF efter behandling med Skysona.  

 

I forsøg ALD-104 skulle patienterne have G-CSF begyndende på dag 5 efter behandling med 

Skysona.  

 

Forsøg ALD-102 

 

Forsøg ALD-102 var et ikke-blindet, enkelt-arm, 24-måneders forsøg, der omfattede i alt 32 patienter 

med CALD, som blev behandlet med Skysona. I forsøg ALD-102, blev tidlig blev CALD defineret 

som: en Loes-score på mellem 0,5 og 9 (inklusive) gadoliniumforstærkning på MR-scanning af 

demyeliniserende læsioner og en neurologisk funktionsscore (NFS) på ≤1, hvilket indikerede 

begrænsede ændringer i neurologisk funktion. Patienterne blev ekskluderet fra forsøg ALD-102, hvis 

de havde en villig og tilgængelig HLA-matchet søskende som HSC-donor. Den mediane alder (min., 

maks.) ved infusion med Skysona var 6,0 (4, 14) år, 100 % af patienterne var mænd, og 46,9 % var 

hvide/kaukasiere. Den mediane (min., maks.) Loes-score ved baseline var 2,00 (1,0; 9,0). Af de 32 

patienter havde 31 en NFS på 0 og én havde en NFS på 1 ved baseline. Alle patienter, der 

gennemførte ALD-102, blev tilmeldt langtidsopfølgning i LTF-304-forsøget. Den mediane (min., 

maks.) opfølgningsvarighed var 38,59 (13,4; 82,7) måneder. 

 

Det primære effektmål var andelen af patienter, som ikke havde nogen af de 6 større funktionelle 

handicap (Major Functional Disabilities, MFDs), var i live, ikke fik en anden allo-HSCT eller 

redningscelleadministration, og ikke havde trukket sig ud eller var blevet tabt for opfølgning ved 

måned 24 (dvs. måned 24 MFD-fri overlevelse). De 6 MFD'er er: tab af kommunikation, kortikal 

blindhed, sondeernæring, total inkontinens, kørestolsafhængighed eller fuldstændigt tab af frivillig 

bevægelse.  

 

Der blev udført en analyse, efter at 30 patienter var evaluérbare for det primære effektmål, måned 24 

MFD-fri overlevelse. Syvogtyve ud af 30 patienter (90 %, 95 % KI: 73,5; 97,9) opnåede måned 24 

MFD-fri overlevelse, med den nedre grænse på 95 % KI over det klinisk betydningsfulde 

sammenligningsgrundlag (måned 24 MFD-fri overlevelsesrate på 50 %), hvilket indikerer, at 

behandling med Skysona giver klinisk meningsfulde fordele ved at bevare motorisk funktion og 

kommunikationsevne og forbedrer overlevelse sammenlignet med ubehandlede patienter på et tidligt 

stadie af cerebral sygdom. 

 

Et samtidigt komparatorforsøg blev udført med 59 patienter med CALD behandlet med allo-HSCT 

(ALD-103 sikkerhedspopulation). En undergruppe på 27 patienter (ALD-103 effektpopulation) blev 

matchet til ALD-102 populationen for baseline Loes-score, tilstedeværelse af kontrastforstærkning og 

NFS-score. Denne population blev yderligere inddelt i dem, der modtog en allo-HSCT fra en matchet 

søskendedonor (N = 10; ALD-103 effektpopulation med MSD) og dem, der modtog en allo-HSCT fra 

en alternativ donorkilde, dvs. ikke en matchet søskendedonor (N=17; ALD-103 effektpopulation uden 

MSD). 

 

MFD-fri overlevelse over tid og samlet overlevelse blev analyseret hos 32 patienter i ALD-102 og 

sammenlignet med 17 patienter behandlet med allo-HSCT i ALD-103 effektpopulationen (uden 

MSD), som er vist i hhv. tabel 4 og figur 1.  
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Skysona viste en varig effekt på MFD-fri overlevelse, hvor de fleste patienter (26/27, 96,3 %), som 

var tilmeldt LTF-304, forblev i live og opretholdt deres MFD-fri status til og med deres sidste 

opfølgning i forsøget, herunder 14 patienter med 5 eller flere års opfølgning. En enkelt patient afviste 

opfølgning. 

 

Tabel 4: Effektmål 

  
Behandlet 

med ALD-

102 Skysonaa 

(N=32) 

ALD-103 Allo-

HSCT 

effektpopulationb 

(N=27) 

ALD-103 Allo-

HSCT 

effektpopulationc 

uden MSD 

(N=17) 

ALD-103 Allo-

HSCT 

effektpopulationd 

med MSD 

(N=10) 

Andel med MFD-fri overlevelsee ved måned 24 

Evaluérbare 

patienterf 

n 

% 

[95 % KI] 

 

30  

27 

90,0 % 

[73,5; 97,9] 

 

18 

14  

77,8 % 

[52,4; 93,6] 

 

9 

6  

66,7 % 

[29,9; 92,5] 

 

9 

8  

88,9 % 

[51,8; 99,7] 

Antal patienter med hændelser ved måned24g  

n 

% 

3 

9,4 % 

8 

29,6 % 

6 

35,3 % 

2 

20,0 % 

Antal overlevende patienter ved måned 24h 

n 

% 

[95 % KI] 

31 

96,6 % 

[77,9; 99,5] 

22 

86,2 % 

[62,6; 95,4] 

14 

86,3 % 

[54,7; 96,5] 

8 

88,9 % 

[43,3; 98,4] 
a Tilmeldingskriterier inkluderede forhøjede VLCFA-værdier, en Loes-score på mellem 0,5 og 9 (inklusive), 

gadoliniumforstærkning på MR-scanning af demyeliniserende læsioner, NFS på ≤1 og ingen villig og tilgængelig HLA-

matchet søskende som HSC-donor. 
b Matchet til ALD-102 populationen for Loes-score ved baseline, tilstedeværelse af kontrastforstærkning og NFS-score. 
cMatchet til ALD-102 populationen for Loes-score ved baseline, tilstedeværelse af kontrastforstærkning og NFS-score og 

ingen villig og tilgængelig HLA-matchet søskende som HSC-donor. 
dMatchet til ALD-102 populationen for Loes-score ved baseline, tilstedeværelse af kontrastforstærkning og NFS-score og 

havde en HLA-matchet søskende som HSC-donor. 
e Primært effektmål; andel af patienter uden hændelse ved måned 24, omfatter død, MFD, administration af 

erstatningsceller eller efterfølgende allo-HSCT 
f ALD-102 og ALD-103 måned 24 evaluerbare forsøgspersoner for MFD-fri overlevelse defineres som behandlede 

forsøgspersoner, der var blevet fulgt i 24 måneder eller havde gennemført besøg på måned 24 eller var ophørt med 

forsøgene (af en eller anden grund inklusive dødsfald ) men ville være blevet fulgt i 24 måneder, hvis de stadig var i 

forsøget på tidspunktet for dataskæringen til disse analyser 
g Time-to-event Kaplan-Meier analyse; omfatter dødsfald, MFD, administration af erstatningsceller eller efterfølgende 

allo-HSCT. 
h Time-to-event Kaplan-Meier analyse; omfatter kun dødsfald 

MSD = matchet søskendedonor. 
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Figur 1 Kaplan-Meier-kurve over MFD-fri overlevelse blandt ALD-102 (Skysona-

behandlede) og ALD-103 effektpopulation (uden og med MSD) 

 

____ 

 
 

 

Den neurologiske funktionsscore (NFS) blev brugt som et sekundært effektmål til at evaluere 15 

domæner af neurologisk funktion; den har en samlet maksimal score på 25. En score på 0 angiver 

ingen abnormitet i de vurderede neurologiske funktionsområder. Ved baseline skulle patienterne have 

en NFS ≤1. I ALD-102 opretholdt 26 ud af 28 evaluérbare patienter en NFS, der var mindre end eller 

lig med 1 til og med måned 24, og 24 af disse patienter havde ingen ændring i deres NFS, hvilket 

viste opretholdelse af neurologisk funktion hos størstedelen af patienterne. Størstedelen af patienterne 

i ALD-102 opretholdt kognitiv funktion (IQ, inklusive præstations-IQ-delmål) inden for det normale 

interval (100 ± 15 point) med minimal tilbagegang og med stabilisering efter måned 24. En lille 

undergruppe af patienter, der havde højere Loes-score ved start havde tendens til at have et mindre 

gunstigt resultat. 

 

Det primære sikkerhedseffektmål, andelen af evaluerede patienter, som oplevede enten akut (≥ grad 

II) eller kronisk graft-versus-host-sygdom (GVHD) i ALD-102 versus ALD-103 ved måned 24, var 0 

versus 52 %. 

 

Andelen af alle patienter, der oplevede enten akut (≥ grad II) eller kronisk GVHD i ALD-102 / ALD-

104 vs. ALD-103 er opsummeret i tabel 5). 

 

Måneder fra behandling 
Forsøgspersoner med risiko 
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1: ALD-102 

2: ALD-103 Eff. Pop. (uden MSD) 

3: ALD-103 Eff. pop. (med MSD) 
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Tabel 5: Graft versus host-sygdom 

 

  Skysona behandlet Allo-HSCT 

 ALD-102 

 

(N = 32) 

ALD-102/104 

 

(N = 51) 

ALD-103 

sikkerhedspopulationa 

(N = 59) 

Akut (≥ grad II) GVHD eller kronisk GVHD  

 N  

 % 

 [95 % CI] 

0 

0 % 

[0,0, 10,9] 

0 

0 % 

[0,0, 7,0] 

26 

44,1 % 

[31,2, 57,6] 

Akut (≥ grad II)GVHD   

 N 

 % 

 [95 % CI] 

0 

0 % 

 [0, 10,9] 

0 

0 % 

[0,0, 7,0] 

15 

25,4 % 

[15,0, 38,4] 

     

Kronisk GVHD  

 N 

 % 

 [95 % CI] 

0 

0% 

 [0, 10,9] 

0 

0% 

[0,0, 7,0] 

14 

23,7% 

[13,6, 36,6] 
a For censurerede observationer i ALD-103 sikkerhedspopulationen blev det 

antaget, at der ikke blev observeret nogen GVHD i nogen kategori 

 

 

 

Neutrofil engraftment blev overvåget som et sekundært effektmål og defineredes som opnåelse af 3 

fortløbende absolutte neutrofiltal (ANC) ≥ 500 celler/μl opnået på forskellige dage ved dag 43 efter 

infusion med Skysona. I kliniske undersøgelser forekom neutrofil engraftment på median (min., 

maks.) på dag 13 (11, 41) efter infusion med Skysona (se pkt. 4.4) (N = 32, ALD-102; N = 17, ALD-

104) sammenlignet med dag 17 (12, 36) i ALD-103 (N = 53).  

 

Der blev ikke observeret nogen primær eller sekundær mislykket neutrofil engraftment hos 

forsøgspersoner i ALD-102/ALD-104 (N = 51) sammenlignet med 10/59 (16,9 %) forsøgspersoner i 

ALD-103. 

 

Engraftment af trombocytter blev overvåget som et sekundært effektmål og defineredes som 3 

fortløbende ikke-understøttede trombocytværdier på ≥ 20 × 109celler/l, opnået på forskellige dage 

efter infusion med Skysona, uden administration af trombocytttransfusioner i 7 dage umiddelbart før 

og under evalueringsperioden. I kliniske forsøg skete der engraftment med trombocytter på en median 

(min., maks.) dag 32,0 (14, 108) efter Skysona-infusioner (N = 32, ALD-102; N = 15, ALD-104) 

sammenlignet med dag 26 (13,67) i ALD-103 (N = 47). 

 

Ingen patienter oplevede transplantationsrelateret mortalitet (TRM), et sekundært effektmål, ved 100 

dage eller 365 dage efter transplantation i ALD-102 og ALD-104. Derimod oplevede 2/59 (3,4 %) 

patienter TRM efter 100 dage og 8/59 (13,6 %) patienter oplevede TRM 365 dage efter 

transplantation i ALD-103 sikkerhedspopulationen. 

 

5.2 Farmakokinetiske egenskaber 

 

Skysona er et lægemiddel til autolog genterapi og består af autologe celler, som er blevet genetisk 

modificerede ex vivo. Skysonas egenskaber er sådan, at konventionelle undersøgelser af 

farmakokinetik, absorption, distribution, metabolisme og elimination ikke er relevante. 

 

5.3 Non-kliniske sikkerhedsdata 
 

Konventionelle studier af mutagenicitet, karcinogenicitet og reproduktions- og udviklingstoksicitet er 

ikke blevet udført.  
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Farmakologien, toksikologien og genotoksiciteten af den lentivirale vektor (LVV) Lenti-D, der er 

anvendt til transduktion, er blevet evalueret in vitro og in vivo. I en in vitro-immortaliseringsanalyse 

viste Lenti-D LVV-transducerede knoglemarvsceller fra mus stærkt reduceret mutagent potentiale 

sammenlignet med positive kontrolvektorer. Integrationsstedsanalyse af Lenti-D LVV-transducerede 

humane CD34+-HSC'er før transplantation viste den forventede selvinaktiverende LVV-

integrationsprofil uden nogen berigelse for indsætning i eller nær kræftrelaterede gener. 

 

Et afgørende GLP-kompatibelt kombineret toksicitets-, genotoksicitets- og biodistributionsforsøg af 

Lenti-D LVV-transducerede mobiliserede perifere blod CD34+-HSC'er blev udført hos myeloablerede 

immundeficiente mus. Der var ingen tegn på toksicitet, genotoksicitet (indsættelsesmutagenese, der 

medførte i onkogene mutationer) eller onkogenese (tumorigenicitet) relateret til Lenti-D LVV-

integration. Integrationsstedsanalyse efter transplantation af knoglemarvsceller påviste ikke 

foretrukken integration i nærheden af eller i kræftrelaterede gener. Et yderligere forsøg med Lenti-D 

LVV-transducerede humane CD34+-HSC'er administreret til myeloablerede, immundeficiente mus 

påviste engraftment af human-origine mikrogliaceller i hjernevæv uden toksicitet eller tumorignicitet. 

 

 

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 

 

6.1 Hjælpestoffer 
 

Cryostor CS5  

 

6.2 Uforligeligheder 
 

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

andre lægemidler.  

 

6.3 Opbevaringstid 
 

6 måneder 

Efter optøning: maks. 4 timer ved stuetemperatur (20 ºC– 25 ºC) 

 

6.4 Særlige opbevaringsforhold 

 

Opbevares i dampfasen i flydende nitrogen ved ≤ -140 °C, indtil de(n) er klar til optøning og 

administration. 

 

Opbevar infusionspose(r) i metalkassette(r). 

 

Må ikke nedfryses igen efter optøning. 

 

Opbevaringsbetingelser efter optøning af lægemidlet, se pkt. 6.3. 

 

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser  

 

Infusionspose(r) på cirka 20 ml af fluoro-ethylenepropylen, som hver er pakket i en gennemsigtig 

lomme inden i en metalkassette.  

 

Skysona sendes fra fremstillingsanlægget til infusionscentrets opbevaringsanlæg i en kryoboks, som 

kan indeholde flere metalkassetter, der er beregnet til en enkelt patient. Hver metalkassette indeholder 

én infusionspose med Skysona. Et parti lægemiddelprodukt kan pakkes i enten én eller to poser på 20 

ml afhængigt af det samlede antal tilstedeværende celler. Flere partier kan administreres til patienten 

som en enkelt dosis. 
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6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering 
 

Bestråling kan føre til inaktivering af produktet. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet 

 Dette lægemiddel indeholder genetisk modificerede humane blodceller. Sundhedspersonale, 

som håndterer Skysona, skal tage relevante forholdsregler (bruge handsker, beskyttelsestøj og 

øjenbeskyttelse) for at undgå potentiel overførsel af smitsomme sygdomme.  

 Opbevar infusionsposen/-poserne i metalkassetten/-kassetterne, og opbevar den/dem i 

dampfasen med flydende nitrogen ved ≤ -140 °C, indtil de(n) er klar til optøning og 

administration. 

 

Forberedelse af infusion 

 Tag hver metalkassette ud af beholderen med flydende nitrogen, og tag hver infusionspose ud 

af metalkassetten. 

 Kontrollér, at Skysona er påtrykt på infusionsposen/-poserne. 

 Bekræft, at patientens identitet stemmer overens med de unikke patient-ID-oplysninger, der 

findes på infusionsposen/-poserne med Skysona og på lot-oplysningsark. Skysona er kun 

beregnet til autolog anvendelse. Infusion med Skysona må ikke udføres, hvis oplysningerne 

på den patientspecifikke etiket på infusionsposen ikke stemmer overens med den patient, det 

er beregnet til. 

 Sørg for, at du har det korrekte antal infusionsposer, og bekræft ved hjælp af det medfølgende 

Lot-informationsark, at der ikke er nogen af infusionsposerne, der har nået udløbsdatoen.  

 Hver infusionspose skal kontrolleres for eventuel lækage før optøning og infusion. Hvis en 

infusionspose er beskadiget, skal de lokale retningslinjer for håndtering af affald af 

menneskeligt afledt materiale følges, og bluebird bio skal omgående kontaktes. 

 

Optøning 

 Hvis mere end én infusionspose er tilgængelig, administreres hver enkelt infusionspose helt, 

før den næste infusionspose optøs.  

 Der må ikke udtages prøver af lægemidlet, og det må ikke bestråles eller nedfryses igen. 

 Optø Skysona i et vandbad på 37 °C eller i tørbad. Optøning af hver infusionspose tager ca. 2 

til 4 minutter. Undlad at optø lægemidlet for længe. Efterlad ikke lægemidlet uden opsyn, og 

nedsænk ikke infusionsportene i et vandbad. 

 Efter optøning blandes lægemidlet forsigtigt ved at massere infusionsposen, indtil hele 

indholdet er ensartet. 

 

Administration 

 Eksponér den sterile port på infusionsposen ved at fjerne den beskyttende emballering, som 

dækker porten. 

 Tilgå infusionsposen med lægemidlet, og infundér det i henhold til administrationscenterets 

standardprocedurer for administration af celleterapiprodukter. Anvend ikke et in-line-

blodfilter eller en infusionspumpe. 

 Infundér Skysona så hurtigt som muligt og opbevar i højst 4 timer ved stuetemperatur (20 °C– 

25 °C) efter optøning. 

 Administrér hver infusionspose med Skysona via intravenøs infusion over en periode på 

under 60 minutter.  

 Udskyl alt det resterende Skysona, der er tilbage i infusionsposen og eventuelle forbundne 

slanger med mindst 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning til injektion for at sikre, 

at det højest mulige antal celler infunderes i patienten. 
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Forholdsregler ved bortskaffelse af lægemidlet 

 

Ubrugte lægemidler og alt materiale, der har været i kontakt med Skysona (fast og flydende affald), 

skal håndteres og bortskaffes som potentielt smittefarligt affald i henhold til lokale retningslinjer for 

menneskeligt afledt materiale. 

 

Utilsigtet eksponering 

 

 I tilfælde af utilsigteteksponering, bør lokale retningslinjer for håndtering af menneskeligt afledt 

materiale følges, som kan omfatte afvaskning af kontamineret hud og fjernelse af kontamineret 

tøj. Arbejdsflader og materialer, der potentielt har været i kontakt med Skysona, skal 

dekontamineres med passende desinfektionsmiddel. 
 

 

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nederlandene 

 

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)  

 

EU/1/21/1563/001 

 

 

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF 

TILLADELSEN 
 

Dato for første markedsføringstilladelse: 

 

 

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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BILAG II 
 

A. FREMSTILLER(E) AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE 

STOF(FER) OG FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR 

BATCHFRIGIVELSE 

 

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER 

VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE 

 

C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 

 

D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED 

HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF 

LÆGEMIDLET 
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A. FREMSTILLER(E) AF DET (DE) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG 

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE 
 

Navn og adresse på den fremstiller (de fremstillere), af det (de) biologisk aktive stof(fer) 

 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

TYSKLAND  

 

Navn og adresse på den fremstiller (de fremstillere), der er ansvarlig(e) for batchfrigivelse 

 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

TYSKLAND  

 

 

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG 

ANVENDELSE  

 

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se 

bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2). 

 

 

C.  ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 

 

 Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er) 

 

Kravene for fremsendelse af PSUR’er for dette lægemiddel fremgår af listen over EU-

referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF, og alle 

efterfølgende opdateringer offentliggjort på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside 

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

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal fremsende den første PSUR for dette præparat inden 

for 6 måneder efter godkendelsen. 

 

 

D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG 

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET  

 

 Risikostyringsplan (RMP) 

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger 

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af 

modul 1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP. 

 

En opdateret RMP skal fremsendes: 

 på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur; 

 når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der 

kan medføre en væsentlig ændring i benefit/risk-forholdet, eller som følge af, at en vigtig 

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået. 
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 Yderligere risikominimeringsforanstaltninger 
 

Før lancering af Skysona i hver medlemsstat skal indehaveren af markedsføringstilladelsen (MAH) 

indgå en aftale om indholdet og formatet af undervisningsmaterialet og dets implementeringsplan, 

herunder kommunikationsmedier, distributionsmåder og eventuelle andre aspekter af programmet, 

med de kompetente nationale myndigheder. 

 

Undervisningsmaterialet har til formål at oplyse yderligere om brug af Skysona. 

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal i hver medlemsstat, hvor Skysona markedsføres, sikre 

sig, at alt sundhedspersonale og patienter/forældre/omsorgspersoner, der forventes at skulle ordinere, 

dispensere eller anvende Skysona, har adgang til/får udleveret følgende undervisningspakke: 

 

 Undervisningsmateriale til læger 

 Informationspakke til patienter 

 

Lægens undervisningsmateriale skal indeholde: 

o Produktresumé  

o Vejledning til sundhedspersonale  

o Vejledning i håndtering og administrationsmetode. 

 

 Vejledningen til sundhedspersonale skal omfatte følgende vigtige punkter: 

o Advarsler og forsigtighedsregler i forbindelse med midler til mobilisering og 

konditionering skal tages i betragtning. 

o Behandling med Skysona var i kliniske forsøg forbundet med langvarige 

cytopenier/pancytopeni. Der blev ikke observeret nogen sammenhæng mellem 

langvarige cytopenier/pancytopeni og forekomsten af alvorlige bivirkninger med 

blødning eller infektion. Blodtællinger skal kontrolleres efter infusion med Skysona, 

og patienter skal monitoreres for blødningshændelser og infektioner. 

o Behandling med Skysona er forbundet med en potentiel risiko for insertionel 

onkogenese (f.eks. myelodysplasi, leukæmi, lymfom). Alle patienter skal rådgives om 

tegn på myelodysplasi, leukæmi eller lymfom og instrueres i straks søge lægehjælp, 

hvis disse tegn er til stede. Alle patienter bør mindst overvåges årligt inklusive 

komplette blodtællinger for myelodysplasi, leukæmi eller lymfom. 

o Der skal foreligge en negativ, serologisk test for hiv for at sikre accept af 

aferesemateriale til fremstilling af Skysona. 

o Den potentielle risiko for manglende eller tab af respons på genterapi kan føre til 

tilbagevendende tegn og symptomer på sygdommen. 

o Behandling med Skysone er forbundet med en kortsigtet potentiel risiko for mislykket 

neutrofil engraftment, som skal håndteres ved administration af erstatningsceller. 

o Behandling med Skysona er forbundet med en potentiel risiko for mislykket 

blodplade-engraftment, hvilket kan kræve understøttende behandling.  

o Behovet for at forklare og sikre, at patienterne forstår: 

– potentielle risici ved behandling med Skysona  

– tegn og symptomer på blødning og infektion og hvad man skal gøre 

– tegn på myelodysplasi, leukæmi og lymfom, og hvad der skal gøres 

– vigtigheden af årlige kontroller, herunder mindst årlige komplette 

blodtællinger 

– indholdet af vejledning til patienter/forældre/omsorgspersoner 

– behovet for at have patientkortet på sig og vise det til  alle sundhedspersoner 

– tilmelding til registerforsøget REG-502. 

o Omfanget af registerforsøget REG-502, og hvordan patienter tilmeldes. 
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 Vejledningen til håndtering og administrationsmetode for sundhedspersonale skal 

indeholde følgende vigtige punkter: 

o Oplysninger om modtagelse og opbevaring af Skysona, og hvordan man tjekker 

Skysona før administration. 

o Oplysninger om optøning og administration af Skysona. 

o  Oplysninger om beskyttelsesudstyr og behandling af spild. 

 

Patientinformationspakken skal indeholde: 

o Indlægsseddel 

o En vejledning til patienter/forældre/omsorgspersoner 

o Et patientkort 

 

 Vejledningen til patienter/forældre/omsorgspersoner skal indeholde følgende vigtige 

budskaber: 

o Behandling med Skysona er forbundet med risikoen for langvarige 

cytopenier/pancytopeni, der kan føre til øget risiko for infektion og/eller blødning. 

Tegn og symptomer på blødning og infektioner og behovet for at kontakte lægen.  

o Behandling med Skysona er forbundet med en mulig risiko for malignitet (f.eks. 

myelodysplasi, leukæmi, lymfom). Tegn på myelodysplasi, leukæmi eller lymfom og 

behovet for at få akut lægebehandling, hvis disse tegn er til stede.  

o Vigtigheden af årlige kontroller og mindst årlige komplette blodtællinger. 

o Patientkort og behovet for at have det på sig og fortælle alt behandlende 

sundhedspersonale, at han/hun blev behandlet med Skysona. 

o Behandling med Skysona er forbundet med en mulig risiko for mislykket blodplade-

engraftment, som kan kræve behandling. 

o Den potentielle risiko for manglende eller tab af respons på genterapi kan føre til 

tilbagevendende tegn og symptomer på cerebral adrenoleukodystrofi. 

o Tilmelding til registerforsøget REG-502. 

 

 Patientkortet skal indeholde følgende vigtige udsagn: 

o Oplysninger om risikoen for langvarige cytopenier/pancytopeni og muligheden for 

infektion og/eller blødningshændelser. 

o Erklæring om, at patienten blev behandlet med genterapi og ikke bør donere blod, 

organer, væv eller celler. 

o Erklæring om, at patienten blev behandlet med Skysona, herunder Lot-nummer og 

behandlingsdato(er). 

o Oplysninger om rapportering af bivirkninger. 

o Oplysninger om muligheden for falsk positivitet af visse kommercielle hiv-tests på 

grund af Skysona. 

o Erklæring om vigtigheden af årlige kontroller og mindst årlige komplette 

blodtællinger.  

o Kontaktoplysninger, hvor patienten eller sundhedspersonale kan få yderligere 

oplysninger. 

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre, at der i hver medlemsstat, hvor Skysona 

markedsføres, er et system, der har til formål at kontrollere distribution af Skysona som en 

rutinemæssig risikominimeringsforanstaltning. Følgende krav skal opfyldes, før produktet ordineres, 

fremstilles, udleveres og anvendes: 

 

 Skysona vil kun være tilgængeligt gennem bluebird biokvalificerede behandlingscentre 

(qualified treatment centers, QTCs), som har  påviselige procedurer og en kvalitetsaftale for at 

sikre sporbarhed af patientens celler og det fremstillede lægemiddelprodukt mellem det 

behandlende hospital og fremstillingsstedet. Sporbarhedssystemet, dvs. serviceportalen, vil 

blive initieret før afereseindsamling af donorceller med et sæt identifikationsnumre, der er 
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specifikke for den enkelte patient. Disse numre dokumenteres af QTC i centrets journaler og 

patientjournaler. Alle identifikationsnumre vil desuden blive dokumenteret og sporet af 

bluebird bio og lægemiddelproducenten i journaler, der ledsager de autologe celler og de 

systemer, der bruges til at spore arbejdsgangen. 

 

 Kvalificeringsprocessen for behandlingscentret omfatter obligatorisk uddannelse af 

sundhedspersonale på hospitalet, herunder bestilling, styring og håndtering af Skysona samt 

dets produktresumé (SmPC). Processen med at tilmelde patienter til behandling med Skysona 

vil blive understøttet af serviceportalen og omfatter et valg af indikationen i overensstemmelse 

med produktresuméet eller ”anden anvendelse”, som advarer om tilsigtet off label-brug. Hvis 

der vælges ”anden brug” i systemets serviceportal, stoppes bestillingsprocessen, og der 

iværksættes konsultation med bluebird bios team for medicinske anliggender, hvilket minimerer 

risikoen ved off label-brug. 

 

 

 Forpligtelse til at gennemføre foranstaltninger efter udstedelse af 

markedsføringstilladelse  

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal inden for den fastsatte tidsramme gennemføre følgende 

foranstaltninger: 

 

Beskrivelse Tidsfrist 

Årlig sikkerhedsrapport af ikke-interventionsforsøg efter 

markedsføringstilladelse: For yderligere at karakterisere og kontekstualisere 

den langsigtede sikkerhed og effektivitet af Skysona hos patienter med cerebral 

adrenoleukodystrofi (CALD), skal indehaveren af markedsføringstilladelsen 

udføre og indsende resultaterne af et prospektivt observationsregisterforsøg 

(REG-502) af patienter med CALD behandlet med Skysona eller allogen 

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (allo-HSCT) i henhold til en aftalt 

protokol (Stargazer). 

Foreløbige 

rapporter 

skal indsendes i 

henhold til RMP. 

 

 

Endelig rapport: 

2042 

For at evaluere den langsigtede effekt og sikkerhed af Skysona hos patienter 

med cerebral adrenoleukodystrofi (CALD) skal indehaveren af 

markedsføringstilladelsen indsende endelige resultater af forsøg LTF-304. 

Mellemliggende 

rapporter 

skal indsendes i 

overensstemmelse 

med RMP. 

 

Endelig rapport: 

2037 
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BILAG III 

 

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE - METALKASSETTE 

 

 

1. LÆGEMIDLETS NAVN 

 

Skysona 2-30 × 106 celler/ml infusionsvæske, dispersion  

elivaldogen autotemcel (CD34+ celler, der er kodet ind for ABCD1genet) 

 

 

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 

 

En autolog CD34+ celleberiget population, der indeholder hæmatopoietiske stamceller transduceret 

med lentiviral vektor, der koder for ABCD1 komplementær deoxyribonukleinsyre til humant 

adrenoleukodystrofiprotein (ALDP).  

 

 

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 

 

Indeholder også Cryostor CS5 (indeholder natrium). 

 

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

 

Infusionsvæske, dispersion 

 

Cirka 20 ml 

Se Lot-informationsarket for at få oplyst antallet af infusionsposer og CD34+-celler pr. kg for denne 

patient. 

 

 

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 

 

Læs indlægssedlen inden brug. 

Til intravenøs anvendelse. 

 

 

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 

 

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

 

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 

 

Udelukkende til autolog anvendelse. 

 

 

8. UDLØBSDATO 

 

EXP: 
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9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 

 

Opbevares i dampfasen i flydende nitrogen ved ≤ -140 °C, indtil de(n) er klar til optøning og 

administration. Opbevar infusionsposen/-poserne i metalkassetten/-kassetterne. Må ikke nedfryses 

igen efter optøning. Opbevaringstid efter optøning: maksimalt 4 timer ved stuetemperatur (20 °C – 25 

°C) 

 

 

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 

 

Dette lægemiddel indeholder humane blodceller. Ikke anvendt lægemiddel eller affald skal 

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for håndtering af affald af menneskeligt afledt materiale.  

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 

 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nederlandene 

Tlf.: +31 (0) 303 100 450 

e-mail: medinfo@bluebirdbio.com 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)  

 

EU/1/21/1563/001  

 

 

13. BATCHNUMMER, DONATIONS- OG PRODUKTKODER 

 

Efternavn: 

Fornavn:  

Fødselsdato: 

Patient-ID: 

DIN: 

Lot: 

COI-ID: 

Pose-ID: 

 

 

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 

 

 

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 

 

 

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT 

 

Fritaget fra krav om brailleskrift. 
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17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE 

 

Ikke relevant. 

 

 

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA 

 

Ikke relevant. 
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MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER 

 

INFUSIONSPOSE 

 

 

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E) 

 

Skysona 2-30 × 106 celler/ml infusionsvæske, dispersion 

elivaldogen autotemcel (CD34+ celler, der er kodet ind for ABCD1-genet) 

Til intravenøs anvendelse. 

 

 

2. ADMINISTRATIONSMETODE 

 

Læs indlægssedlen inden brug. 

 

 

3. UDLØBSDATO 

 

EXP: 

Opbevaringstid efter optøning: maksimalt 4 timer ved stuetemperatur (20 °C – 25 °C) 

 

 

4. BATCHNUMMER, DONATIONS- OG PRODUKTKODER 

 

Efternavn  

Fornavn: 

Fødselsdato: 

Patient-ID: 

DIN: 

Lot:  

COI-ID: 

Pose-ID: 

 

 

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ENHEDER 

 

Cirka 20 ml celledispersion pr. pose. 

Se Lot-informationsarket for at få oplyst antallet af infusionsposer og CD34+-celler pr. kg for denne 

patient. 

 

 

6. ANDET 

 

Udelukkende til autolog anvendelse. 
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MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ LOT-INFORMATIONSARKET, DER 

MEDFØLGER I HVER FORSENDELSE TIL EN PATIENT 

 

 

1. LÆGEMIDLETS NAVN 

 

Skysona 2-30 × 106 celler/ml infusionsvæske, dispersion  

elivaldogen autotemcel (CD34+ celler, der er kodet ind for ABCD1-genet) 

Intravenøs anvendelse 

 

 

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 

 

Skysona er en autolog CD34+ celleberiget population, der indeholder hæmatopoietiske stamceller 

transduceret med lentiviral vektor, der koder ABCD1 komplementær deoxyribonukleinsyre til humant 

adrenoleukodystrofiprotein (ALDP). 

 

 

3. DONATIONS- OG PRODUKTKODER 

 

PATIENTINFORMATION 

 

Navn (efternavn, fornavn): 

Fødselsdato (DD/MM/ÅÅÅÅ): 

Vægt ved første indsamling (kg):  

Patient-ID: 

 

 

4. BATCHNUMMER, INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL 

DOSER OG UDLØBSDATO 

 

OPLYSNINGER OM LEVERET/LEVEREDE LOT(S) 

 

Det/de følgende lot(s) blev fremstillet og er inkluderet i forsendelsen: 

Lotnummer/ 

COI-ID 

DIN 

(Angiv alle 

indsamlinger) 

Antal 

infusions 
poser 

Pose-ID 

(Angiv hver 

infusionspo

se) 

Styrke 

( × 106 

celler/ml) 

CD34+ 
celler 

( × 106 

CD34+ 

celler) 

Udløbsdato 

{DD/MM/Å

ÅÅÅ} 
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5. LÆGEMIDLETS DOSIS 

 

Samlet antal infusionsposer: __ 
Dosis: {N.N}×106 CD34+ celler/kg  

 

Den anbefalede dosis af Skysona er 5,0 × 106 CD34+ celler/kg. I kliniske forsøg er doser på op til 

38,2 × 106 CD34+ celler/kg blevet administreret. 

 

 

6. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 

 

GEM DETTE DOKUMENT, OG HAV DET VED HÅNDEN, NÅR SKYSONA SKAL 

INFUNDERES. 

 

Læs indlægssedlen inden brug. 

Udelukkende til autolog anvendelse. 

 

 

7. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 

 

INSTRUKTIONER TIL OPBEVARING OG BRUG 

 

Opbevares i dampfasen i flydende nitrogen ved ≤ -140 °C, indtil de(n) er klar til optøning og 

administration. Opbevar infusionspose(r) i metalkassette(r).  

Opbevaringstid efter optøning: maksimalt 4 timer ved stuetemperatur (20 °C – 25 °C) 

Må ikke nedfryses igen efter optøning. 

 

 

8. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF 

 

Dette lægemiddel indeholder humane blodceller. Ikke anvendt lægemiddel eller affald skal 

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for håndtering af affald af menneskeligt afledt materiale. 

 

 

9. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 

 

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN OG 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER 

 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Stadsplateau 7 

WTC Utrecht 

3521AZ Utrecht 

Nederlandene 

e-mail: medinfo@bluebirdbio.com 

 

 

10. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)  

 

EU/1/21/1563/001 
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Indlægsseddel: Information til patienten eller behandleren 
 

Skysona 2-30 × 106 celler/ml infusionsvæske, dispersion 

elivaldogene autotemcel (autologe CD34+ celler, der koder ABCD1-genet) 

 

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes 

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du eller dit 

barn får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du/dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den 

indeholder vigtige oplysninger. 

 

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.  

- Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide. 

- Kontakt lægen eller sygeplejersken hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er 

nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4. 

- Lægen eller sygeplejersken vil give dig et patientkort, som indeholder vigtige 

sikkerhedsoplysninger om behandlingen med Skysona. Læs det omhyggeligt og følg 

instruktionerne på det.  

- Hav altid patientkortet på dig og vis det altid til enhver læge eller sygeplejerske, der ser dig, 

eller hvis du skal på hospitalet. 

 

Oversigt over indlægssedlen 

 

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Skysona  

3. Sådan fremstilles og tages Skysona  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

 

1. Virkning og anvendelse 

 

Skysona anvendes til behandling af en alvorlig genetisk sygdom kaldet cerebral adrenoleukodystrofi 

(CALD) hos børn og unge, der er yngre end 18 år.  

 

Mennesker med CALD har en  forandring i genet, som skal danne et protein, som kaldes 

adrenoleukodystrofiprotein (ALDP). Mennesker med CALD kan ikke danne dette protein eller har et 

protein, der ikke fungerer godt. Dette fører til ophobning af meget langkædede fedtsyrer i kroppen, 

især i hjernen. Disse fedtsyrer forårsager alvorlige skader på hjernecellerne. Ubehandlet, kan denne 

skade føre til problemer med syn, hørelse, tale, gang og/eller tankegang og vil sandsynligvis føre til 

døden. 

 

Skysona er en type medicin, der kaldes genterapi. Det er fremstillet specielt til hver enkelt patient ved 

hjælp af patientens egne blodstamceller. 

 

Celler, der kaldes stamceller, opsamles fra patientens blod. De modificeres derefter i et laboratorium 

for at indsætte et fungerende gen til fremstilling af ALDP. Når du/dit barn får Skysona, som består af 

disse modificerede celler, begynder cellerne at fremstille ALDP, som derefter at nedbryde de meget 

langkædede fedtsyrer. Dette forventes at bremse sygdommens progression. 

 

Skysona gives ved drop (infusion) i en blodåre (intravenøst). For yderligere oplysninger om, hvad der 

sker før og under behandlingen, se pkt. 3, Sådan fremstilles og tages Skysona. 
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2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Skysona 

 

Du eller dit barn må ikke tage Skysona, hvis du eller dit barn: 

- hvis du/dit barn er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer angivet i pkt. 6. 

- hvis du/dit barn er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne i de lægemidler, han/hun 

vil få udleveret før behandling med Skysona (se pkt. 3). 

 

Advarsler og forsigtighedsregler  
 

 Oplysninger om cellebaserede lægemidler, som Skysona, skal opbevares i 30 år på hospitalet. 

Oplysningerne om dig/dit barn vil være dit navn og batchnummeret på det modtagne Skysona. 

 Skysona er fremstillet af dit eller dit barns egne stamceller og bør kun gives til dig eller dit barn. 

 En ingrediens i Skysona kaldet dimethylsulfoxid (DMSO) kan forårsage en allergisk reaktion, så 

lægen eller sygeplejersken bør observere under og efter infusionen for tegn eller symptomer på en 

reaktion. 

 

Før behandlingen med Skysona vil lægen  

 

 kontrollere nyrer og lever 

 kontrollere for human immundefektvirus (hiv) 

  drøfte mulige virkninger af konditioneringsmedicinen på fertilitet (se nedenstående under 

”Fertilitet hos mænd og kvinder”) 

 Vær forberedt på, at stamceller tages (mobilisering) og derefter rydder cellerne fra dit barns 

knoglemarv, så den bliver klar til at Skysona kan gives (konditionering). For at få flere 

oplysninger om dette, herunder mulige bivirkninger af de anvendte lægemidler, se punkt 3 og 4. 

 

Efter behandlingen med Skysona 

 

 Blodtællinger kan forblive lave i mere end 2 måneder efter konditionering og behandling med 

Skysona. I løbet af denne tid kan der være risiko for blødning og infektion. Lægen vil overvåge 

dette ved hjælp af blodprøver og vil fortælle dig, hvornår blodtællingerne er vendt tilbage til sikre 

niveauer. 

 Hvis du har brug for blodtransfusion inden for de første 3 måneder efter at have fået Skysona, skal 

blodprodukter bestråles. Dette vil reducere de hvide blodlegemer, der kaldes lymfocytter, og 

minimere risikoen for en reaktion på transfusionen. 

 Efter behandling med Skysona, vil du ikke kunne donere blod, organer, væv eller celler i 

fremtiden. Dette skyldes, at Skysona er et lægemiddel til genterapi.  

 Tilsætning af et nyt gen til blodstamcellerne kan teoretisk set forårsage blodkræft (myelodysplasi, 

leukæmi og lymfom). Efter behandlingen vil lægen monitorere dig mindst hvert år, som omfatter 

en blodprøve i mindst 15 år, og lægen vil kontrollere for eventuelle tegn på blodkræft. Kontakt 

lægen, hvis du har feber, er mere træt end normalt, taber dig uden at prøve, eller hvis du ofte har 

næseblod, blødning eller blå mærker. 

 Skysona fremstilles ved hjælp af dele af hiv, som er blevet ændret, så de ikke kan forårsage hiv-

infektion. Virussen bruges til at indsætte et fungerende gen i dit barns blodstamceller. 

 

 Selv om du ikke får en hiv-infektion, når du får dette lægemiddel, kan Skysona, når det findes i 

blodet, give falsk-positive testresultater for hiv, fordi nogle hiv-tests genkender et stykke af hiv, 

der bruges til at fremstille Skysona. Hvis patienten testes positiv for hiv efter behandling, skal du 

kontakte lægen eller sygeplejersken. 
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Når Skysona-behandling ikke kan afsluttes eller mislykkes 

Før du eller dit barn får Skysona, vil dit barn få konditioneringsmedicin for at fjerne celler fra den 

nuværende knoglemarv.  

 

Hvis Skysona ikke kan gives efter at have fået konditioneringsmedicinen, eller hvis de modificerede 

stamceller ikke accepteres af kroppen (engraft), vil lægen muligvis give dig en infusion af dine egne 

oprindelige blodstamceller, der blev indsamlet og opbevaret før behandlingsstart (se også pkt. 3, 

Sådan fremstilles og tages Skysona). Hvis du eller dit barn får jeres oprindelige celler tilbage, vil du 

eller dit barn ikke have nogen behandlingsfordel. 

 

Brug af anden medicin sammen med Skysona 

Fortæl altid lægen, hvis du eller dit barn tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller 

planlægger at tage anden medicin. 

 

Dit barn må ikke tage medicin mod hiv-infektion fra mindst en måned, før der gives 

mobiliseringsmedicin (se også pkt. 3, Sådan fremstilles og tages Skysona). Hvis der er brug for denne 

slags medicin, vil proceduren blive udsat. 

 

Det anbefales ikke, at der gives levende vacciner i 6 uger, før modtagelsen af 

konditioneringsmedicinen til at forberede behandling med Skysona eller efter behandling, mens 

immunforsvaret (kroppens forsvarsmekanisme) er i bedring. Tal med lægen, hvis der er behov for 

eventuelle vaccinationer. 

 

Prævention, graviditet, amning og frugtbarhed 

 

Prævention hos mænd og kvinder 
Kvinder, der kan blive gravide og mænd, der kan blive far til et barn, skal anvende sikker prævention 

fra før blodstamcellerne indsamles og fortsætte i mindst 6 måneder efter at have fået Skysona. 

Effektiv prævention omfatter spiral eller en kombination af oral prævention (også kaldet p-piller) og 

kondomer. Læs også indlægssedlen til konditioneringsmedicinen for oplysninger om prævention. 

 

Graviditet 

Skysona må ikke gives under graviditet på grund af den konditionerende medicin. 

 

Kvinder, der kan blive gravide, får en graviditetstest, inden de begynder at mobilisere, inden de får 

konditioneringsmedicin og før Skysona-behandling for at bekræfte, at hun ikke er gravid. Hvis en 

kvinde bliver gravid efter behandling med Skysona, skal hun kontakte sin behandlende læge. 

 

Genet, der tilføres via Skysona, videregives ikke til fosteret i tilfælde af en graviditet. Det ufødte barn 

har dog stadig en risiko for, at arve det oprindelige ABCD1-gen, som forårsager adrenoleukodystrofi, 

når det er fraværende eller ikke virker. 

 

Amning 

Skysona må ikke gives ved amning. Det vides ikke, om ingredienserne i Skysona kan overføres til 

modermælken  

 

Fertilitet hos mænd og kvinder 

Det er måske ikke længere muligt at blive gravid eller blive far til et barn, efter at have fået 

konditioneringsmedicin. Hvis du er bekymret, bør du tale med lægen før behandlingen.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Skysona påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Mobiliserings- og 

konditioneringsmedicinen kan imidlertid forårsage træthed. Du eller dit barn bør undgå aktiviteter, der 
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kræver balance (for eksempel cykling eller skateboarding) til at føre motorkøretøj og betjene 

maskiner, hvis du eller dit barn føler svimmelhed, træthed eller er utilpas.  

 

Skysona indeholder natrium 

Dette lægemiddel indeholder 391–1564 mg natrium (hoved komponent af madlavnings -/bordsalt) pr. 

dosis. Det svarer til 20 -78 % af det anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

 

3. Sådan fremstilles og tages Skysona 
Omkring 2 måneder før behandling med Skysona vil du eller dit barn få udleveret lægemidler, som 

transporterer blodstamceller fra knoglemarven til blodbanen (mobilisering). Blodstamcellerne kan 

herefter indsamles ved hjælp af en maskine, som adskiller blodkomponenter (aferesemaskine). Det 

kan tage mere end 1 session at indsamle nok blodstamceller til både at fremstille Skysona og opbevare 

som erstatningsceller, hvis Skysona ikke kan gives eller ikke virker. 

 

Sådan får du eller dit barn Skysona 

Skysona gives ved et drop (infusion) i en blodåre, dette sker ofte gennem et centralt venekateter. Det 

kan kun gives på et specialiseret hospital af læger, der har erfaring med behandling af patienter med 

CALD, der transplanterer knoglemarv og bruger medicin til genterapi. Skysona er en 

éngangsbehandling. Det vil ikke blive givet igen. Hvis Skysona ikke virker, kommer du tilbage til 

behandlingscentret, og du vil modtage en transfusion af dine originale udskiftningsstamceller. Disse 

celler indeholder ikke medicinen, og din CALD vil derfor ikke blive behandlet. 

 

Hvornår Hvad gøres der Hvorfor 

Omkring 2 måneder før 

infusion med Skysona 

Mobiliseringslægemiddel gives For at transportere 

blodstamcellerne fra 

knoglemarven til dit barns 

blodbane. 

Omkring 2 måneder før 

infusion med Skysona 

Blodstamceller indsamles  For at fremstille Skysona og for 

at opbevare nogle stamceller 

som erstatningsceller, hvis det 

bliver nødvendigt. 

Mindst 6 dage før infusion med 

Skysona 

Konditioneringsmedicinen 

gives på hospitalet 

For at gøre knoglemarven klar 

til behandling ved at destruere 

celler i knoglemarven, så de 

kan erstattes med modificerede 

celler i Skysona. 

Start af behandling med 

Skysona 

Skysona gives ved hjælp af et 

drop (infusion) i en blodåre. 

Dette foregår på et hospital, og 

vil tage under 60 minutter for 

hver infusionspose. Antallet af 

poser varierer fra patient til 

patient. 

For at tilføje blodstamceller, 

der ALDP-genet, til 

knoglemarven. 

Efter infusion af Skysona Du eller dit barn skal højst 

sandsynligt blive på hospitalet i 

cirka 3 – 6 uger. 

For at få det bedre og blive 

overvåget, indtil lægen 

bedømmer, at det er sikkert at 

forlade hospitalet. 

 

 

4. Bivirkninger 
 

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 
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Nogle bivirkninger er relateret til mobiliseringsmedicinen og indsamling af blodstamceller eller til 

konditioneringsmedicinen, der anvendes til at forberede knoglemarven til behandling med Skysona. 

Du bør drøfte mulige bivirkninger i forbindelse med mobiliserende lægemidler og 

konditioneringsmedicin med lægen. Du bør også læse indlægssedlerne for disse lægemidler. 

 

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du eller dit barn har bivirkninger efter at have fået 

behandlingen. De opstår normalt inden for de første par dage og op til flere uger, efter at du har fået 

behandling, men kan også forekomme på et meget senere tidspunkt.  

 

Mobilisering og indsamling af blodstamceller 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer) 

 lavt indhold af kalium set i en blodprøve  

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 lavt antal blodplader, hvilket kan føre til blødning 

 lavt antal røde blodlegemer, hvilket kan føre til træthed 

 lavt indhold af magnesium set i en blodprøve 

 hovedpine  

 højt blodtryk  

 kvalme, opkastning  

 prikkende fornemmelse i munden  

 kløende hud  

 smerter i knogler, arme og ben 

Konditioneringsmedicin 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer) 

 lavt antal hvide blodlegemer, undertiden med feber, hvilket kan føre til en infektion 

 lavt antal røde blodlegemer, hvilket kan føre til træthed  

 lavt antal blodplader, hvilket kan føre til blødning 

 feber  

 ømhed i munden  

 næseblod  

 blodprøver, der viser et fald i magnesium, kalium eller fosfat, stigning af leverenzymer  

 hovedpine  

 nedsat appetit  

 mavesmerter, forstoppelse, diarré 

 kvalme, opkastning  

 usædvanligt hårtab  

 mørke skjolder på huden  

 højt blodtryk  

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 forskellige slags infektioner i forskellige dele af kroppen, der kan være forårsaget af vira, 

bakterier eller svampe. Disse kan omfatte en infektion i blodbanen eller venøse 

kateterinfektioner, infektion i mave-tarmsystemet, øreinfektion, trøske, anal gærinfektion, 

luftvejsinfektion. Disse kan forårsage symptomer såsom varme (feber), kulderystelser eller 

svedeture, hoste, diarré og opkastning. 

 nedsat binyrefunktion, som kan resultere i farligt lavt blodtryk 
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 lavt iltindhold i blodet målt af en monitoreringsenhed  

 højt niveau af antidiuretiske hormoner, som kan resultere i ophobning af væske i kroppen  

 inflammation af fordøjelseskanalens slimhinde (der løber fra munden til anus).  

 lille rift i vævet omkring endetarmen (analfissur), inflammation af eller kløe i anus 

 blod i afføring, pletter på huden fra blødning under huden, blødning i øjet, længere tid til at 

størkne dit blod 

 maveirritation 

 urininkontinens, blod i urinen, ubehag ved vandladning, smerter i urinrøret 

 øm hals, smerter i munden, endetarm, penis, lymfekirtler 

 langsom eller hurtig hjertefrekvens  

 hurtigt åndedræt 

 overdreven svedtendens 

 blodprøve viser fald i antistoffer  

 blodprøver viser fald i natrium  

 blodprøver viser stigning i basiske fosfataser, lactat dehydrogenase 

 lavt blodsukker 

 hoste  

 løbenæse 

 fald i hudfølsomhed på benene tør, afskallende eller kløende hud udslæt bleeksem, sår på 

pungen 

 ufrivillig bevægelse (tremor) 

 fald i reflekser 

 allergisk reaktion over for transfusion af blodplader 

 ubehag ved slugning af medicin 

 hævelse i ansigt eller krop (ødem) 

 Træthed, søvnbesvær  

 vægtøgning eller -tab  

 

Skysona 

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) 

 lavt antal hvide blodlegemer, der kan medføre en infektion 

 lavt antal røde blodlegemer, der kan medføre træthed 

 lavt antal blodplader, der kan medføre blødning  

 virusinfektion i blæren. Dette kan forårsage symptomer som at føle sig varm (feber), 

kulderystelser eller svedeture, blod i urinen, smerter i underlivet og hos små børn også 

opkastning. 

 opkastning 

 

Indberetning af bivirkninger 

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, kontaktes lægen eller sygeplejersken. Dette gælder også 

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også 

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i 

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information 

om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

5. Opbevaring 

 

Disse oplysninger er kun beregnet til og sundhedspersonale. 
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Disse oplysninger deles kun af hensyn til patientanes opmærksomhed. 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre beholder og på infusionsposen. 

 

Opbevares ved eller under -140 °C i op til seks måneder.  

 

Opbevar infusionsposen/-poserne i metalkasetten/-kasetterne. 

 

Må ikke genfryses efter optøning. 

 

Undlad at optø produktet, indtil det er klar til brug. Opbevares efter optøning ved stuetemperatur (20 

°C-25 °C) og anvendes inden for 4 timer.  

 

 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

 

Skysona indeholder 

• Det aktive stof i Skysona består af dit barns egne blodstamceller, som indeholder funktionelle 

kopier af ALDP-genet. Koncentrationen pr. pose er 2-30 × 106 blodstamceller pr. milliliter. 

• Det øvrige indholdsstof er en opløsning, som bruges til at bevare frosne celler( se pkt. 2, 

Skysona indeholder natrium). 

 

Dette lægemiddel indeholder genetisk modificerede humane blodlegemer. 

 

Udseende og pakningsstørrelser 

Skysona er en farveløs til hvid til rød dispersion af celler, herunder toner af hvid eller lyserød, lysegul 

og orange. Lægemidlet leveres i én eller flere klare infusionsposer, som hver er pakket i en 

gennemsigtig lomme inden i en lukket metalbeholder. Skysona kan være pakkes i én eller flere poser 

på 20 ml afhængigt af det samlede antal tilstedeværende celler. En eller flere poser kan administreres 

for at opnå den fulde dosis. 

 

Patientens navn og fødselsdato samt kodede oplysninger, der identificerer du eller dit barn som 

patienten, påtrykkes på hver infusionspose og på hver metalbeholder. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

bluebird bio (Netherlands) B.V.  

Stadsplateau 7  

WTC Utrecht  

3521AZ Utrecht  

Nederlandene  

medinfo@bluebirdbio.com 

 

Fremstiller 

Minaris Regenerative Medicine GmbH 

Haidgraben 5 

85521 Ottobrunn 

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale 

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Deutschland 

bluebird bio (Germany) GmbH 

Italia 

bluebird bio (Italy) S.r.l. 
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Tel: +49 (0) 893 803 7456 (0800 181 0702) 

 

Ελλάδα, Κύπρος  

Bluebird Bio Greece Single Member L.L.C. 

+30 21 0300 5938 

 

Tel: +39 029 475 9755 (0800 728 026) 

 

Nederland 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Tel: +31 (0) 303 100 450 

France 

bluebird bio (France) SAS 

Tél: +33 (0)1 85 14 97 89 (0800 914 510) 

 

 

België/Belgique/Belgien, България, Česká 

republika, Danmark, Eesti, España, Hrvatska, 

Ireland, Ísland, Latvija, Lietuva, 

Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, 

Malta, Norge, United Kingdom, Northern 

Ireland, Österreich, Polska, Portugal, 

România, Slovenija, Slovenská republika, 

Suomi/Finland, Sverige 

bluebird bio (Netherlands) B.V. 

Tél/Tel/Teл/Tlf/Τηλ/Sími/Puh:  

+31 (0) 303 100 450 

medinfo@bluebirdbio.com  

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ }>. 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 

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

 

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 

hjemmeside. 

 

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

 

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

 

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering eller administration af lægemidlet 

 

 Dette lægemiddel indeholder genetisk modificerede humane blodceller. Sundhedspersoner, der 

håndterer Skysona, skal tage passende sikkerhedsforanstaltninger (iført handsker, 

beskyttelsesdragt og øjenbeskyttelse) for at undgå potentiel overførsel af smitsomme sygdomme. 

 Opbevar infusionsposen/-poserne i metalkassetten/-kasserne, og opbevar i dampfasen af flydende 

nitrogen ved ≤ -140 °C, indtil den er klar til optøning og administration. 

 

Forberedelse til infusion 

 Skysona sendes fra fremstillingsanlægget til infusionscentrets opbevaringsanlæg i en kryoboks, 

som kan indeholde flere metalkassetter, der er beregnet til en enkelt patient. Hver metalkassette 

indeholder én infusionspose med Skysona. En patient kan have flere infusionsposer.  

 Tag hver metalkassette ud af beholderen med flydende nitrogen, og tag hver infusionspose ud af 

metalkassetten. 

 Bekræft, at Skysona er påtrykt på infusionsposen/-poserne.  
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 Bekræft, at patientens identitet stemmer overens med de unikke patient-ID-oplysninger, der findes 

på infusionsposen/-poserne med Skysona og på lot-oplysningsarket. Skysona er udelukkende 

beregnet til autolog brug. Undgå at infundere Skysona, hvis oplysningerne på den 

patientspecifikke etiket på infusionsposen ikke stemmer overens med den tilsigtede patient. 

 Sørg for, at du har det korrekte antal infusionsposer, og bekræft ved hjælp af det medfølgende 

Lot-informationsark, at der ikke er nogen af infusionsposerne, der har nået udløbsdatoen.  

 Hver infusionspose bør kontrolleres for eventuel lækage før optøning og infusion. Hvis en 

infusionspose er beskadiget, skal de lokale retningslinjer følges til håndtering af affald af 

menneskeligt afledt materiale, og bluebird bio skal omgående kontaktes. 

 

Optøning 

 Hvis der leveres mere end en infusionspose, optøs og administreres hver infusionspose 

fuldstændigt, inden der fortsættes med at optø den næste infusionspose. 

 Undgå at prøve, ændre, bestråle eller genopfriske lægemidlet. 

 Optøning af Skysona ved 37 °C i et vandbad eller i tørbad. Optøning af hver infusionspose tager 

cirka 2 til 4 minutter. Undlad at optø lægemidlet for længe. Efterlad ikke lægemidlet uden opsyn, 

og nedsænk ikke infusionsportene i et vandbad.  

 Efter optøning blandes lægemidlet forsigtigt ved at massere infusionsposen, indtil hele indholdet 

er ensartet.  

 

Administration 

 Eksponér den sterile port på infusionsposen ved at fjerne den beskyttende emballering, som 

dækker porten.  

 Tilgå infusionsposen med lægemidlet, og infundér det i henhold til administrationscenterets 

standardprocedurer for administration af celleterapiprodukter. Anvend ikke et in-line-blodfilter 

eller infusionspumpe 

 Infundér Skysona så hurtigt som muligt og opbevares i højst 4 timer ved rumtemperatur (20 ºC – 

25 ºC) efter optøning. 

 Administrér hver infusionspose med Skysona via intravenøs infusion over en periode på under 60 

minutter. 

 Udskyl alt det resterende Skysona, der er tilbage i infusionsposen og eventuelle forbundne slanger 

med mindst 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning til injektion for at sikre, at det højest 

mulige antal celler infunderes i patienten. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved bortskaffelse af lægemidlet  

Ubrugte lægemidler og alt materiale, der har været i kontakt med Skysona (fast og flydende affald), 

skal håndteres og bortskaffes som potentielt smittefarligt affald i henhold til lokale retningslinjer for 

menneskeligt biologisk materiale. 

 

Utilsigtet eksponering 

I tilfælde af utilsigtet eksponering skal lokale retningslinjer om håndtering af menneskeligt afledt 

materiale følges, hvilket kan omfatte afvaskning af kontamineret hud og fjernelse af kontamineret tøj. 

Arbejdsoverflader og materiale, der kan have været i kontakt med Skysona, skal dekontamineres med 

et passende desinfektionsmiddel. 
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