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PRILOGA I

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
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Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 
o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem 
neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1. IME ZDRAVILA

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena enota (viala ali napolnjena injekcijska brizga) vsebuje 300 mg lanadelumaba* v 2 ml raztopine.

*Lanadelumab je pridobljen s tehnologijo rekombinantne DNA v celicah jajčnika kitajskega hrčka.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Raztopina je brezbarvna do rahlo rumenkasta ter bistrega ali nekoliko opalescentnega videza.

Raztopina ima pH vrednost približno 6,0 in osmolalnost približno 300 mOsm/kg.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo TAKHZYRO je indicirano za rutinsko preprečevanje ponavljajočih se napadov hereditarnega 
angioedema (HAE) pri bolnikih, starih 12 let in več.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje s tem zdravilom se lahko uvede le pod nadzorom zdravnika z izkušnjami v obravnavi 
bolnikov s hereditarnim angioedemom (HAE).

Odmerjanje

Priporočeni začetni odmerek je 300 mg lanadelumaba vsaka 2 tedna. Pri bolnikih, ki so med 
zdravljenjem stabilni brez napadov, je možno razmisliti o zmanjšanju odmerka 300 mg lanadelumaba 
vsake 4 tedne, zlasti pri bolnikih z majhno telesno maso.

Zdravilo TAKHZYRO ni namenjeno za zdravljenje akutnih napadov HAE (glejte poglavje 4.4) 

Izpuščeni odmerki

Če bolnik izpusti odmerek zdravila TAKHZYRO, mu je treba naročiti, naj si odmerek da čim prej, pri 
čemer pa mora med dvema odmerkoma preteči vsaj 10 dni.
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Posebne populacije

Starejši

Ne pričakuje se, da bi starost vplivala na izpostavljenost lanadelumabu. Pri bolnikih, starih več kot 
65 let, odmerka ni treba prilagajati (glejte poglavje 5.2).

Jetrna okvara

Študij pri bolnikih z jetrno okvaro niso izvedli. Ne pričakuje se, da bi jetrna okvara vplivala na 
izpostavljenost lanadelumabu. Pri bolnikih z jetrno okvaro odmerka ni treba prilagajati (glejte 
poglavje 5.2).

Ledvična okvara

Študij pri bolnikih s hudo ledvično okvaro niso izvedli. Ne pričakuje se, da bi ledvična okvara vplivala 
na izpostavljenost lanadelumabu ali na njegov varnostni profil. Pri bolnikih z ledvično okvaro 
odmerka ni treba prilagajati (glejte poglavje 5.2).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila TAKHZYRO pri otrocih, starih manj kot 12 let, nista bili dokazani. 
Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Zdravilo TAKHZYRO je namenjeno samo za subkutano (s.c.) uporabo.

Vsaka enota zdravila TAKHZYRO (viala ali napolnjena injekcijska brizga) je namenjena samo za 
enkratno uporabo (glejte poglavje 6.6).

Injiciranje je treba omejiti na priporočena mesta injiciranja: trebuh, stegna in zunanji del nadlakti 
(glejte poglavje 5.2). Priporočljivo je menjavati mesta injiciranja.

Zdravilo TAKHZYRO si lahko bolnik injicira sam ali mu ga injicira negovalec, če ga zdravstveni 
delavec pred tem usposobi za s.c. injiciranje.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Sledljivost

Z namenom izboljšanja sledljivosti bioloških zdravil je treba jasno zabeležiti ime in številko serije 
uporabljenega zdravila.

Preobčutljivostne reakcije

Opazili so preobčutljivostne reakcije. V primeru hude preobčutljivostne reakcije je treba takoj 
prenehati z dajanjem zdravila TAKHZYRO in uvesti ustrezno zdravljenje.

Splošno

Zdravilo TAKHZYRO ni namenjeno za zdravljenje akutnih napadov HAE. V primeru prebijajočega 
napada HAE je treba uvesti zdravljenje, prilagojeno posamezniku, z odobrenim rešilnim zdravilom.
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Ni razpoložljivih kliničnih podatkov o uporabi lanadelumaba pri bolnikih s HAE z normalno 
aktivnostjo C1-INH.

Vpliv na koagulacijske teste

Lanadelumab lahko podaljša aktivirani parcialni tromboplastinski čas (aPTČ) zaradi interakcije 
lanadelumaba s testom za določanje aPTT. Reagenti, ki se uporabljajo v laboratorijskem testu aPTČ, 
povzročijo intrinzično koagulacijo zaradi aktiviranja plazemskega kalikreina v kontaktnem sistemu. 
Zaviranje plazemskega kalikreina, ki ga povzroči lanadelumab, lahko pri tem testu podaljša aPTČ. 
Nobeno podaljšanje aPTČ pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom TAKHZYRO, ni bilo povezano z 
neželenimi nenormalnimi krvavitvami. Med skupinami zdravljenja ni bilo razlike v internacionalnem 
normaliziranem razmerju (INR).

Vsebnost natrija 

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Namenskih študij medsebojnega delovanja niso izvedli. Na podlagi značilnosti lanadelumaba se 
farmakokinetične interakcije s sočasno uporabljenimi zdravili ne pričakujejo.

Po pričakovanju povzroči sočasna uporaba rešilnega zdravila, zaviralca esteraze C1, aditivni učinek 
lanadelumaba na raven odcepljenega visokomolekularnega kininogena (cHMWK, cleaved high 
molecular weight kininogen) na podlagi mehanizma delovanja lanadelumaba in zaviralca esteraze C1 
(glejte poglavje 5.1).

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi lanadelumaba pri nosečnicah ni oziroma so omejeni. Študije na živalih ne kažejo 
neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja ali razvoja (glejte 
poglavje 5.3). Iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi lanadelumaba bolje izogibati.

Dojenje

Ni znano, ali se lanadelumab izloča v materino mleko. Znano je, da se humani IgG v prvih nekaj dneh 
po rojstvu izločajo v materino mleko, nato pa kmalu padejo na nizke koncentracije; posledično v tem 
kratkem obdobju tveganja za dojenega otroka ni mogoče izključiti. Kasneje se lanadelumab lahko 
uporablja med dojenjem, če je to klinično potrebno.

Plodnost

Učinka lanadelumaba na plodnost pri ljudeh niso ocenili. Lanadelumab pri opicah cynomolgus ni 
vplival na plodnost samcev in samic (glejte poglavje 5.3).

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zdravilo TAKHZYRO ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.
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4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši (52,4 %) neželeni učinek, ki so ga opazili v povezavi z zdravilom TAKHZYRO, je bila 
reakcija na mestu injiciranja, vključno z bolečino na mestu injiciranja, eritemom na mestu injiciranja 
in modrico na mestu injiciranja. Med temi reakcijami na mestu injiciranja jih je bilo 97 % blagih, 90 % 
pa jih je v 1 dnevu po nastanku izzvenelo, z mediano trajanja 6 minut.

Opazili so preobčutljivostne reakcije (blag in zmeren pruritus, nelagodje in mravljinčenje v jeziku) 
(1,2 %), glejte poglavje 4.4.

Seznam neželenih učinkov v obliki preglednice

V preglednici 1 so povzeti neželeni učinki, ki so jih opazili v študiji HELP, v katero je bilo vključenih 
84 preiskovancev s HAE, ki so prejeli vsaj en odmerek zdravila TAKHZYRO.

Pogostnost spodaj naštetih neželenih učinkov, navedenih v preglednici 1, je opredeljena po naslednjem 
dogovoru:
zelo pogosti (≥ 1/10); pogosti (≥ 1/100 do < 1/10); občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100); redki (≥ 1/10.000 
do < 1/1.000); zelo redki (< 1/10.000).

Preglednica 1: Neželeni učinki, o katerih so poročali pri lanadelumabu

Organski sistemi Neželeni učinek zdravila Pogostnost

Bolezni imunskega sistema preobčutljivost* pogosti

Bolezni živčevja omotica pogosti

Bolezni kože in podkožja makulopapulozni izpuščaj pogosti

Bolezni mišično-skeletnega sistema 
in vezivnega tkiva

mialgija pogosti

Splošne težave in spremembe na 
mestu aplikacije

reakcije na mestu injiciranja** zelo pogosti

Preiskave

zvišanje ravni alanin-
aminotransferaze

pogosti

zvišanje ravni aspartat-
aminotransferaze

pogosti

*Preobčutljivostne reakcije vključujejo: pruritus, nelagodje in mravljinčenje v jeziku.
**Reakcije na mestu injiciranja vključujejo: bolečino, eritem, modrice, nelagodje, hematom, 
krvavitev, pruritus, oteklino, otrdlino, parestezijo, reakcijo, toploto, edem in izpuščaj.

Podatki o varnosti, ki so na voljo v podaljšku študije HELP, so skladni s podatki o varnosti iz študije 
HELP (opisani v preglednici 1).

Pediatrična populacija

Varnost zdravila TAKHZYRO so ocenili v podskupini s 23 preiskovanci, starimi od 12 do < 18 let. 
Rezultati analize podskupine so bili skladni s splošnimi rezultati študije za vse preiskovance.

Imunogenost

Zdravljenje z lanadelumabom je bilo povezano z razvojem protiteles proti zdravilu, ki so se pojavili 
med zdravljenjem, pri 11,9 % (10/84) preiskovancev. Vsi titri protiteles so bili nizki. Odziv protiteles 



6

proti zdravilu je bil prehoden pri 20 % (2/10) preiskovancev, pozitivnih na protitelesa proti zdravilu. 
2,4 % (2/84) preiskovancev, zdravljenih z lanadelumabom, je bilo pozitivnih na nevtralizirajoča 
protitelesa.

Razvoj protiteles proti zdravilu, vključno z nevtralizirajočimi protitelesi proti zdravilu TAKHZYRO, 
ni neželeno vplival na farmakokinetični in farmakodinamični profil ali klinični odziv.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. 
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih 
delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni 
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja. Za opredelitev možnih znakov in simptomov 
prevelikega odmerjanja ni razpoložljivih informacij. Če se simptomi pojavijo, je priporočljivo 
simptomatsko zdravljenje. Antidota ni na voljo.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Druga krvna zdravila, zdravila za zdravljenje hereditarnega angioedema, 
oznaka ATC: B06AC05.

Mehanizem delovanja

Lanadelumab je povsem humano, monoklonsko protitelo (IgG1/κ-lahka veriga). Lanadelumab zavira 
aktivno proteolitično aktivnost plazemskega kalikreina. Povečana aktivnost plazemskega kalikreina 
povzroči angioedemske napade pri bolnikih s HAE zaradi proteolize visokomolekularnega kininogena 
(HMWK), s katero nastaneta odcepljeni HMWK (cHMWK) in bradikinin. S trajnim nadzorom 
aktivnosti plazemskega kalikreina lanadelumab zavira nastajanje bradikinina pri bolnikih s HAE.

Farmakodinamični učinki

Od koncentracije odvisno zaviranje plazemskega kalikreina, izmerjeno kot zmanjšanje ravni cHMWK, 
je bilo dokazano po s.c. dajanju zdravila TAKHZYRO 150 mg vsake 4 tedne, 300 mg vsake 4 tedne 
ali 300 mg vsaka 2 tedna pri preiskovancih s HAE.

Razmerje med farmakokinetiko in farmakodinamiko med zdravilom TAKHZYRO in cHMWK je 
opisano s posrednim farmakološkim modelom razmerja med izpostavljenostjo in odzivom. Stopnja 
nastajanja cHMWK se je zmanjšala za 53,7 %, vrednost IC50 pa je bila 5705 ng/ml.

Klinična učinkovitost in varnost

Študija HELP

Študija HELP je bila multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija z 
vzporednimi skupinami s 125 (115 odraslimi in 10 mladostniki) preiskovanci s simptomatičnim HAE 
tipa I ali II. Preiskovanci so bili randomizirani v 1 od 4 krakov vzporednega zdravljenja, stratificiranih 
glede na stopnjo napadov ob izhodišču, v razmerju 3:2:2:2 (placebo, lanadelumab 150 mg vsake 
4 tedne, lanadelumab 300 mg vsake 4 tedne ali lanadelumab 300 mg vsaka 2 tedna s s.c. injekcijo), za 
26-tedensko obdobje zdravljenja.
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Mediana (razpon) starosti študijske populacije je bila 42 (od 12 do 73) let, 88 (70 %) preiskovancev je 
bilo žensk. O laringealnih napadih angioedema v anamnezi so poročali pri 65 % (81/125) 
preiskovancev; 56 % (70/125) jih je bilo pred tem na dolgoročni profilaksi. V uvajalnem obdobju 
študije je bila povprečna stopnja napadov 3,7 napada/mesec, pri čemer je 52 % (65/125) 
preiskovancev imelo ≥ 3 napade/mesec.

Vsi kraki zdravljenja z zdravilom TAKHZYRO so pokazali statistično značilno zmanjšanje povprečne 
stopnje napadov HAE v primerjavi s placebom glede vseh primarnih in sekundarnih opazovanih 
dogodkov v populaciji z namenom zdravljenja (ITT, Intent-to-Treat) (preglednica 2).

Preglednica 2. Rezultati primarnih in sekundarnih meril učinkovitosti – populacija ITT

Statistika opazovanih dogodkova Placebo
(N = 41)

Lanadelumab

150 mg 
vsake 

4 tedne 
(N = 28)

300 mg 
vsake 

4 tedne 
(N = 29)

300 mg 
vsaka 

2 tedna 
(N = 27)

Primarni opazovani dogodek – število napadov HAE od 0. do 182. dneva

Povprečje LS (95-% IZ) mesečne stopnje 
napadovb

1,97 (1,64; 
2,36)

0,48 (0,31; 
0,73)

0,53 (0,36; 
0,77)

0,26 (0,14; 
0,46)

% zmanjšanje glede na placebo 
(95-% IZ)c

76 (61; 85) 73 (59; 82) 87 (76; 93)

Prilagojene p-vrednostid < 0,001 < 0,001 < 0,001

Sekundarni opazovani dogodek – število napadov HAE, ki jih je bilo treba akutno zdraviti, od 
0. do 182. dneva 

Povprečje LS (95-% IZ) mesečne stopnje 
napadovb

1,64 (1,34; 
2,00)

0,31 (0,18; 
0,53)

0,42 (0,28; 
0,65)

0,21 (0,11; 
0,40)

% zmanjšanje glede na placebo 
(95-% IZ)c

81 (66; 89) 74 (59; 84) 87 (75; 93)

Prilagojene p-vrednostid < 0,001 < 0,001 < 0,001

Sekundarni opazovani dogodek – število zmernih ali hudih napadov HAE od 0. do 182. dneva 

Povprečje LS (95-% IZ) mesečne stopnje 
napadovb

1,22 (0,97; 
1,52)

0,36 (0,22; 
0,58)

0,32 (0,20; 
0,53)

0,20 (0,11; 
0,39)

% zmanjšanje glede na placebo 
(95-% IZ)c

70 (50; 83) 73 (54; 84) 83 (67; 92)

Prilagojene p-vrednostid < 0,001 < 0,001 < 0,001

Opomba: IZ = interval zaupanja; LS = metoda najmanjših kvadratov (least squares).
a Rezultati so iz Poissonovega regresijskega modela ob upoštevanju prevelike razpršenosti s fiksnim 
učinkom za skupino zdravljenja (kategorično) in normalizirano izhodiščno stopnjo napadov 
(neprekinjeno), in logaritem časa v dnevih, ko so vsakega preiskovanca v obdobju zdravljenja 
opazovali, kot prosta spremenljivka v modelu.
b Stopnja napadov HAE v obdobju zdravljenja na podlagi modela (napadi/4 tedne).
c % zmanjšanje glede na placebo ustreza 100 % * (1-razmerje pojavnosti). Razmerje pojavnosti je 
razmerje stopenj napadov HAE v obdobju zdravljenja na podlagi modela.
d Prilagojene p-vrednosti za večkratno testiranje.

Povprečno zmanjšanje stopnje napadov HAE je bilo dosledno večje v vseh krakih zdravljenja z 
zdravilom TAKHZYRO v primerjavi s placebom, ne glede na izhodiščno anamnezo dolgoročne 
profilakse ali laringealnih napadov ali glede na stopnjo napadov v uvajalnem obdobju. Odstotek 
preiskovancev, ki niso imeli napadov, je naveden v preglednici 3.
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Preglednica 3. Odstotek preiskovancev, ki ves čas zdravljenja niso imeli napadov

Kriterij Placebo

Lanadelumab

150 mg 
vsake 

4 tedne

300 mg 
vsake 

4 tedne

300 mg 
vsaka 

2 tedna

Obdobje zdravljenja (od 0. do 182. dneva, 26. tednov)

n 41 28 29 27

Brez napadov 2 % 39 % 31 % 44 %

Odstotek bolnikov, ki v zadnjih 16 tednih (dan 70 do dan 182) študije niso imeli napadov, je bil za 
skupino, ki je prejemala 300 mg vsak drugi teden, 77 %, v primerjavi s 3 % bolnikov v skupini s 
placebom.

100 % preiskovancev, ki so prejemali 300 mg vsaka 2 tedna ali vsake 4 tedne, in 89 % preiskovancev, 
ki so prejemali 150 mg vsake 4 tedne, je doseglo vsaj 50-odstotno zmanjšanje stopenj napadov HAE v 
primerjavi z uvajalnim obdobjem.

Kakovost življenja, povezana z zdravjem

V vseh skupinah, zdravljenih z zdravilom TAKHZYRO, so opazili izboljšanje po vprašalniku o 
kakovosti življenja za angioedem (AE-QoL, Angioedema Quality of Life Questionnaire) v skupnem 
seštevku in po domenah (funkcioniranje, utrujenost/razpoloženje, strah/sram in prehranjevanje) v 
primerjavi s skupino s placebom; največje izboljšanje so opazili v rezultatu funkcioniranja, kot 
prikazuje preglednica 4. Zmanjšanje za 6 točk velja za klinično pomembno izboljšanje. Odstotek 
bolnikov, ki so dosegli klinično pomembno izboljšanje v skupnem seštevku AE-QoL, je bil 
65 % (razmerje obetov v primerjavi s placebom, [95-% IZ] = 3,2 [1,1; 9,2]), 63 % (2,9 [1,1; 8;1]) oz. 
81 % (7,2 [2,2; 23,4]) za skupine z zdravilom TAKHZYRO 150 mg vsake štiri tedne, 300 mg vsake 
štiri tedne oz. 300 mg vsaka 2 tedna, v primerjavi s 37 % bolnikov v skupini s placebom.

Preglednica 4. Sprememba rezultataa po AE-QoL – placebo v primerjavi z zdravilom 
TAKHZYRO v 26. tednu v študiji HELP.

Povprečna sprememba LS (SD) od izhodišča v 
26. tednu

Placebo
Zdravilo 

TAKHZYRO 
skupaj

Skupni rezultat po AE-QoL -4,7 (18,8) -19,5 (18,6)

Rezultat za funkcioniranje -5,4 (22,7) -29,3 (22,9)

Rezultat za utrujenost/razpoloženje -1,8 (23,3) -13,0 (23,1)

Rezultat za strah/sram -9,0 (24,0) -18,8 (23,7)

Rezultat za prehranjevanje 0,5 (22,5) -17,0 (22,3)

Opomba: AE-QoL= vprašalnik kakovosti življenja pri angioedemu; LS = metoda najmanjših 
kvadratov; SD = standardni odklon.
a Manjše vrednosti rezultata pomenijo manjšo okvaro (oziroma boljšo kakovost življenja, povezano z 
zdravjem).
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Podaljšek študije HELP

Dolgoročno varnost in učinkovitost, farmakokinetiko (FK) in vpliv na z zdravjem povezano kakovost 
življenja (HRQoL - health-related quality of life) zdravila TAKHZYRO kot profilakse za 
preprečevanje napadov HAE so ocenili v odprtem nekontroliranem podaljšku študije HELP.

Skupaj 212 odraslih preiskovancev in mladostnikov (≥ 12 let) s simptomatskim HAE tipa I ali II je v 
tej študiji prejelo vsaj en odmerek lanadelumaba 300 mg vsaka dva tedna, vključno s 
109 preiskovanci, ki so nadaljevali kot preiskovanci iz študije HELP. Preiskovanci iz predhodne 
študije so ne glede na randomizacijsko skupino v študiji HELP prejeli en odmerek lanadelumaba v 
odmerku 300 mg ob vstopu v študijo in niso prejemali dodatnega zdravljenja do pojava napada HAE. 
Po prvem napadu HAE so vsi preiskovanci prejemali odprto zdravljenje z lanadelumabom 300 mg 
vsaka dva tedna. V študijo so bili vključeni tudi 103 novi preiskovanci oz. preiskovanci, ki niso prišli 
iz predhodne študije (vključno z 19 preiskovanci iz študije faze 1b), in so imeli izhodiščno stopnjo 
napadov v anamnezi ≥ 1 napad na 12 tednov. Preiskovanci, ki niso prišli iz predhodne študije, so 
prejeli lanadelumab 300 mg vsaka dva tedna ob vstopu v študijo. Preiskovancem so dovolili 
samoinjiciranje po tem, ko so prejeli prva 2 odmerka od zdravstvenega delavca v bolnišnici in so se 
ustrezno podučili. 

Večina preiskovancev (173/212; 81,6 %), ki so se zdravili v tej študiji, je zaključila vsaj 30 mesecev 
zdravljenja (bodisi kot preiskovanci, ki so nadaljevali kot preiskovanci iz predhodne študije, bodisi kot 
preiskovanci, ki niso prišli iz predhodne študije). Povprečni čas prisotnosti v obtoku (SD) v podaljšku
študije HELP je bil 29,6 (8,20) meseca. Večina preiskovancev si je lanadelumab dajala sama (60,6 % 
od 8.018 injekcij).

V podaljšku študije HELP se je stopnja napadov v primerjavi z izhodiščem trajno znižala, pri čemer je 
bil podoben odziv na zdravilo TAKHZYRO opažen tako v skupinah s preiskovanci, ki so nadaljevali 
kot preiskovanci iz predhodne študije (92,4 %), kot v skupinah s preiskovanci, ki niso prišli iz 
predhodne študije (82,0 %), skupna stopnja zmanjšanja pa je znašala 87,4 %. Čeprav je obseg 
zmanjšanja stopnje napadov v študiji HELP omejeval možnost nadaljnjega zmanjšanja v podaljšku
študije HELP, se je povprečna stopnja napadov pri preiskovancih, ki so nadaljevali kot preiskovanci iz 
predhodne študije, v času končne analize dodatno zmanjšala in je znašala od 0,08 do 0,26 napadov na 
mesec. Poleg tega je bil povprečni (SD) odstotek dni brez napada 97,7 (6,0) %, povprečno (SD) 
obdobje brez napada pa je trajalo 415,0 (346,1) dni. Delež bolnikov z največ šest mesecev ali več 
mesecev brez napada ali 12 mesecev ali več brez napada je bil 81,8 % oziroma 68,9 %.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij z zdravilom 
TAKHZYRO za eno ali več podskupin pediatrične populacije pri preprečevanju napadov 
hereditarnega angioedema.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetiko lanadelumaba pri enkratnem in večkratnem odmerjanju so preučili pri bolnikih s 
HAE. Farmakokinetika lanadelumaba je pokazala linearni odziv glede na izpostavljenost z odmerki do 
400 mg in ponovljivo izpostavljenost po subkutanem dajanju do 12 mesecev. Absolutna biološka 
uporabnost lanadelumaba po subkutanem dajanju ni bila ugotovljena. V študiji HELP so imeli bolniki, 
zdravljeni z 300 mg dvakrat na teden, povprečno (SD) površino pod krivuljo v intervalu odmerjanja v 
stanju dinamičnega ravnovesja (AUCtau,ss) 408 µg*dan/ml (138), največjo koncentracijo v stanju 
dinamičnega ravnovesja (Cmax,ss) 34,4 µg/ml (11,2) in najmanjšo koncentracijo v stanju dinamičnega 
ravnovesja (Cmin,ss) 25,4 µg/ml (9,18). Pričakovani čas do doseganja koncentracij v stanju dinamičnega 
ravnovesja je bil približno 70 dni.
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Absorpcija

Po s.c. dajanju je največja koncentracija dosežena v približno 5 dneh. Mesto s.c. injiciranja (stegno, 
roka ali trebuh) in samoinjiciranje nista vplivala na absorpcijo lanadelumaba.

Porazdelitev

Povprečni (SD) volumen porazdelitve lanadelumaba pri bolnikih s HAE je 14,5 litra (4,53). 
Lanadelumab je terapevtsko monoklonsko protitelo, za katerega se ne pričakuje, da bi se vezalo na 
beljakovine v plazmi.

Izločanje

Lanadelumab ima povprečni (SD) skupni telesni očistek 0,0297 l/h (0,0124) in končno razpolovno 
dobo izločanja približno 14 dni.

Posebne populacije

Namenskih študij za oceno farmakokinetike lanadelumaba pri posebnih populacijah bolnikov, 
vključno s spolom, starostjo, nosečnicami ali prisotnostjo okvare ledvic ali jeter, niso izvedli.

V populacijski farmakokinetični analizi, po korekciji za telesno maso, niso opazili vpliva spola ali 
starosti (od 12 do 75 let) na očistek ali porazdelitveni volumen lanadelumaba.

Čeprav je bila telesna masa opredeljena kot pomembna spremenljivka, ki opisuje variabilnost očistka, 
je bila izpostavljenost v režimu odmerjanja 300 mg vsaka dva tedna zadostna za indikacijo (glejte 
poglavje 5.1).

Bolniki z okvaro ledvic in jeter

Ker se monoklonska protitelesa IgG pretežno izločajo prek znotrajceličnega katabolizma, ni 
pričakovati, da bi okvara ledvic ali jeter vplivala na očistek lanadelumaba.
Vskladu s tem v populacijski farmakokinetični analizi ledvična okvara (ocenjena vrednost GFR: od 
60 do 89 ml/min/1,73 m2 [blaga, N = 98] in od 30 do 59 ml/min/1,73 m2 [zmerna, N = 9]) ni vplivala 
na očistek ali porazdelitveni volumen lanadelumaba.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

V študijah ponavljajočih odmerkov za ocenitev s.c. injiciranja lanadelumaba enkrat na teden 
podganam (do 28 dni) in opicam cynomolgus (do 6 mesecev) so živali odmerke do vključno 50 mg/kg 
(največji testirani odmerek) dobro prenašale, brez ugotovljenih toksičnosti za organe. Izpostavljenost 
opic cynomolgus po 6-mesečnem dajanju je bila približno 23-krat večja, kot so jo opazili pri 300 mg 
vsaka 2 tedna na podlagi vrednosti AUC.

Ne pričakuje se, da bi lanadelumab neposredno vplival na DNA ali drug kromosomski material, saj je 
v celoti sestavljen iz naravnih aminokislin, ki se pojavljajo v naravi, in ne vsebuje anorganskih ali 
sintetičnih povezovalcev ali drugih nebeljakovinskih delov; ocene genotoksičnosti zato niso izvedli.
Kancerogenosti pri živalih niso ocenili, saj na podlagi pristopa teže dokazov kaže, da ima lanadelumab 
majhno tveganje za kancerogenost.

Učinek lanadelumaba na plodnost so ocenili pri spolno zrelih opicah cynomolgus. V 13-tedenski 
študiji s.c. dajanje lanadelumaba enkrat na teden ni vplivalo na plodnost samcev ali samic pri 
odmerkih 10 ali 50 mg/kg (največji testirani odmerek). Izpostavljenosti spolno zrelih opic cynomolgus 
v študiji plodnosti so bile približno 20- oz. 22-krat večje, kot so jih opazili pri odmerjanju 
300 mg vsaka dva tedna na podlagi vrednosti Cmax oz. AUC.
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V študiji ePPND pri brejih opicah cynomolgus, ki so jim enkrat na teden dajali odmerek 10 ali 
50 mg/kg (največji testirani odmerek), niso opazili z lanadelumabom povezanih učinkov na brejost in 
kotenje, embriofetalni razvoj, preživetje, rast in/ali razvoj mladičev po rojstvu. Izpostavljenosti v 
študiji ePPND so bile približno 32-krat večje, kot so jih opazili pri odmerku 300 mg vsaka 2 tedna na 
podlagi vrednosti AUC.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev hidrogenfosfat dihidrat
citronska kislina monohidrat
histidin
natrijev klorid
polisorbat 80
voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v viali
2 leti

Injekcijo je treba dati v 2 urah po pripravi injekcijske brizge za dajanje zdravila. Če se zdravilo ne 
aplicira takoj po pripravi, je mogoče injekcijsko brizgo shraniti v hladilniku (od 2 °C do 8 °C), 
zaščiteno pred svetlobo, in ga dati v 8 urah.

Kemična in fizična stabilnost med uporabo je bila dokazana za 2 uri pri temperaturi 25 °C in za 8 ur 
pri temperaturi od 2 °C do 8 °C. Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo porabiti takoj, razen če je 
bilo tveganje kontaminacije z mikrobi izključeno z načinom priprave. Če se zdravila ne uporabi takoj, 
je za čas in pogoje shranjevanja neporabljenega zdravila med uporabo odgovoren uporabnik. 

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
2 leti

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 C do 8 C).

Ne zamrzujte.

Raztopino (vialo ali napolnjeno injekcijsko brizgo) shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite 
pred svetlobo.

Raztopino (vialo ali napolnjeno injekcijsko brizgo) lahko shranite pri temperaturi, nižji od 25 °C, za 
enkratno 14-dnevno obdobje, vendar ne dlje od datuma izteka roka uporabnosti zdravila. Zdravila 
TAKHZYRO po obdobju shranjevanja pri sobni temperaturi ne shranjujte več v hladilniku.

Ko eno napolnjeno injekcijsko brizgo iz skupnega pakiranja vzamete iz hladilnika, vrnite preostale 
napolnjene injekcijske brizge v hladilnik do prihodnje uporabe, ko bo to potrebno..

Za pogoje shranjevanja po prvem odprtju zdravila v viali glejte poglavje 6.3.
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6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v viali
2 ml raztopine v viali (steklo tipa I) z zamaškom iz butilne gume in aluminijastim tesnilom z vijolično 
dvižno zaporko. Zdravilo TAKHZYRO je na voljo kot enojno pakiranje, ki vsebuje eno 2 ml vialo, in 
kot skupno pakiranje, ki vsebuje 2 ali 6 škatel; vsaka škatla vsebuje 1 vialo.

Eno pakiranje vsebuje tudi naslednje pripomočke:
 prazno 3-ml injekcijsko brizgo
 iglo velikosti 18G za dostop do viale
 injekcijsko iglo velikosti 27G x 13 mm

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
2 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi z bromobutilnim zamaškom, pritrjeno iglo velikosti 
27G x 13 mm in trdim pokrovčkom igle. Zdravilo TAKHZYRO je na voljo kot posamično pakiranje, 
ki vsebuje eno ali dve napolnjeni injekcijski brizgi, in kot skupno pakiranje, ki vsebuje šest 
(3 pakiranja po 2) napolnjenih injekcijskih brizg.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Lanadelumab je na voljo v vialah in napolnjenih injekcijskih brizgah za enkratno uporabo.

Pred uporabo vizualno preverite videz raztopine TAKHZYRO. Raztopina mora biti bistra do rahlo 
rumenkasta. Ne uporabljajte raztopin, ki so drugače obarvane ali vsebujejo delce.

Ne stresajte sunkovito.

Koraki dajanja zdravila

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v viali
Z aseptično tehniko izvlecite predpisani odmerek zdravila TAKHZYRO iz viale v injekcijsko brizgo z 
iglo velikosti 18G.

Iglo na injekcijski brizgi zamenjajte z iglo velikosti 27G ali drugo iglo, primerno za s.c. injiciranje. 
Zdravilo TAKHZYRO injicirajte subkutano v trebuh, stegno ali nadlaket (glejte poglavje 4.2).

Vialo z neporabljeno vsebino zavrzite.

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Po tem, ko vzamete napolnjeno injekcijsko brizgo iz hladilnika, počakajte 15–30 minut pred 
injiciranjem, da se raztopina segreje na sobno temperaturo. Zdravilo TAKHZYRO injicirajte 
subkutano v trebuh, stegno ali nadlaket (glejte poglavje 4.2).

Vsaka napolnjena injekcijska brizga je samo za enkratno uporabo. Napolnjeno injekcijsko brizgo po 
injiciranju zavrzite.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Vse igle in injekcijske brizge zavrzite v vsebnik za ostre odpadke.
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7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
Irska
medinfoEMEA@takeda.com

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z 
ZDRAVILOM

EU/1/18/1340/001
EU/1/18/1340/002
EU/1/18/1340/003
EU/1/18/1340/004
EU/1/18/1340/005
EU/1/18/1340/006

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z 
ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 22. novembra 2018

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 
http://www.ema.europa.eu.
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PRILOGA II

A. PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) BIOLOŠKE 
UČINKOVINE (UČINKOVIN) IN PROIZVAJALEC 
(PROIZVAJALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA 
SPROŠČANJE SERIJ

B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA 
PROMET Z ZDRAVILOM 

D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN 
UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA
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A. PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) BIOLOŠKE UČINKOVINE (UČINKOVIN) IN 
PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA 
SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov proizvajalca (proizvajalcev) biološke učinkovine (učinkovin)

Rentschler Biopharma SE
Erwin-Rentschler-Strasse 21
D-88471 Laupheim
NEMČIJA

Shire Human Genetic Therapies Inc.
400 Shire Way
Lexington, MA 02421
ZDA

Ime in naslov proizvajalca (proizvajalcev), odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
IRSKA

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Blocks 2 and 3 Miesian Plaza 
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
IRSKA

V natisnjenem navodilu za uporabo zdravila morata biti navedena ime in naslov proizvajalca, 
odgovornega za sproščanje zadevne serije.

B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept s posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek glavnih 
značilnosti zdravila, poglavje 4.2).

C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

Zahteve glede predložitve PSUR za to zdravilo so določene v seznamu referenčnih datumov EU 
(seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7) Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših 
posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o zdravilih.
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo PSUR za to zdravilo predložiti v 6 mesecih po 
pridobitvi dovoljenja za promet.
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D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO 
ZDRAVILA

 Načrt za obvladovanje tveganj (RMP)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in 
ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z 
zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.

Posodobljen RMP je treba predložiti:
 na zahtevo Evropske agencije za zdravila;
 ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba 

posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med 
koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben 
mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).
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PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO



18

A. OZNAČEVANJE
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VIALA – ŠKATLA ZA POSAMIČNO PAKIRANJE

1. IME ZDRAVILA

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje
lanadelumab

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 300 mg lanadelumaba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev hidrogenfosfat dihidrat
citronska kislina monohidrat
histidin
natrijev klorid
polisorbat 80
voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje
1 viala z 2 ml

Pakiranje vsebuje tudi:
3-ml injekcijsko brizgo
iglo za dostop velikosti 18G
injekcijsko iglo

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

subkutana uporaba
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
Samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA
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8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/18/1340/001

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

TAKHZYRO 300 mg

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.
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18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC
SN
NN
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 

VIALA – NOTRANJA ŠKATLA ZA SKUPNO PAKIRANJE (BREZ MODREGA OKENCA
(BLUE-BOX))

1. IME ZDRAVILA

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje
lanadelumab 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 300 mg lanadelumaba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev hidrogenfosfat dihidrat
citronska kislina monohidrat
histidin
natrijev klorid
polisorbat 80
voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje 
1 viala z 2 ml kot del skupnega pakiranja, ni mogoče prodati ločeno.

Pakiranje vsebuje tudi:
3-ml injekcijsko brizgo
iglo za dostop velikosti 18G
injekcijsko iglo

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

subkutana uporaba
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
Samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA
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8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP 

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/18/1340/002
EU/1/18/1340/003

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

TAKHZYRO 300 mg 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VIALA – ZUNANJA ŠKATLA ZA SKUPNO PAKIRANJE (Z MODRIM OKENCEM
(BLUE-BOX))

1. IME ZDRAVILA

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje
lanadelumab 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 300 mg lanadelumaba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev hidrogenfosfat dihidrat
citronska kislina monohidrat
histidin
natrijev klorid
polisorbat 80
voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje 

Skupno pakiranje: 2 viali (2 pakiranji z 1 vialo) z 2 ml.
Skupno pakiranje: 6 vial (6 pakiranj z 1 vialo) z 2 ml.

Pakiranje vsebuje tudi:
3-ml injekcijsko brizgo
iglo za dostop velikosti 18G
injekcijsko iglo

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

subkutana uporaba
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
Samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
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7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP 

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza 
50-58 Baggot Street Lower 
Dublin 2
D02 HW68
Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/18/1340/002
EU/1/18/1340/003

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

TAKHZYRO 300 mg 
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17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC
SN
NN
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH 
OVOJNINAH
NALEPKA (VIALA)

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje
lanadelumab
subkutana uporaba

2. POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

2 ml

6. DRUGI PODATKI
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA – ŠKATLA ZA POSAMIČNO PAKIRANJE

1. IME ZDRAVILA

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
lanadelumab 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 300 mg lanadelumaba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev hidrogenfosfat dihidrat
citronska kislina monohidrat
histidin
natrijev klorid
polisorbat 80
voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje 
1 napolnjena injekcijska brizga z 2 ml
2 napolnjeni injekcijski brizgi z 2 ml

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

subkutana uporaba
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
Samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP 
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9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/18/1340/004
EU/1/18/1340/005

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

TAKHZYRO 300 mg 

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC
SN
NN
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA – NOTRANJA ŠKATLA ZA SKUPNO PAKIRANJE 
(BREZ MODREGA OKENCA (BLUE-BOX))

1. IME ZDRAVILA

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
lanadelumab 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 300 mg lanadelumaba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev hidrogenfosfat dihidrat
citronska kislina monohidrat
histidin
natrijev klorid
polisorbat 80
voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje 
1 skupno pakiranje z 2 napolnjenima injekcijskima brizgama (vsaka 2 ml), ni mogoče prodati ločeno.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

subkutana uporaba
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
Samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP 
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9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza 
50-58 Baggot Street Lower 
Dublin 2
D02 HW68
Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/18/1340/006

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

TAKHZYRO 300 mg 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA – ZUNANJA ŠKATLA ZA SKUPNO PAKIRANJE 
(Z MODRIM OKENCEM (BLUE-BOX))

1. IME ZDRAVILA

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
lanadelumab 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 300 mg lanadelumaba.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

natrijev hidrogenfosfat dihidrat
citronska kislina monohidrat
histidin
natrijev klorid
polisorbat 80
voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje 
Skupno pakiranje po 6: 3 skupna pakiranja po 2 napolnjeni injekcijski brizgi (vsaka 2 ml).

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

subkutana uporaba
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
Samo za enkratno uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP 



34

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza 
50-58 Baggot Street Lower 
Dublin 2
D02 HW68
Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/18/1340/006

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

TAKHZYRO 300 mg 

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC
SN
NN
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH 
OVOJNINAH

NALEPKA (NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA)

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje
lanadelumab

2. POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

2 ml

6. DRUGI PODATKI
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B. NAVODILO ZA UPORABO
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Navodilo za uporabo

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v viali
lanadelumab

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 
o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem 
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih 
učinkih.

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 
podatke!

 Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
 Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
 Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
 Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko 

sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo TAKHZYRO in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo TAKHZYRO
3. Kako uporabljati zdravilo TAKHZYRO
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila TAKHZYRO
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije
7. Navodila za uporabo

1. Kaj je zdravilo TAKHZYRO in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo TAKHZYRO vsebuje učinkovino lanadelumab.

Za kaj uporabljamo zdravilo TAKHZYRO

Zdravilo TAKHZYRO se uporablja pri odraslih in mladostnikih, starih 12 let in več, za preprečevanje 
napadov angioedema pri bolnikih s HAE.

Kaj je hereditarni angioedem (HAE)

HAE je bolezen, ki se pojavlja v družini. Pri tej bolezni v krvi ni dovolj beljakovine, imenovane 
‘zaviralec C1’ ali pa zaviralec C1 ne deluje pravilno. To povzroči preveliko količino ‘plazemskega
kalikreina’, zaradi katerega nastajajo visoke ravni ‘bradikinina’ v krvnem obtoku. Preveč bradikinina 
povzroči simptome HAE, kot sta otekanje in bolečina:
 rok in nog,
 obraza, vek, ustnic in jezika,
 grla (larinksa), zaradi česar je dihanje lahko oteženo,
 spolovil.

Kako deluje zdravilo TAKHZYRO

Zdravilo TAKHZYRO je vrsta beljakovine, ki zavira aktivnost plazemskega kalikreina. To pomaga 
zmanjšati količino bradikinina v krvnem obtoku in prepreči simptome HAE.
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2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo TAKHZYRO

Ne uporabljajte zdravila TAKHZYRO

če ste alergični na zdravilo TAKHZYRO ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v 
poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

 Pred začetkom uporabe zdravila TAKHZYRO se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali 
medicinsko sestro.

 Če imate hudo alergijsko reakcijo na zdravilo TAKHZYRO s simptomi, kot so izpuščaj, stiskanje 
v prsih, piskajoče dihanje ali hiter srčni utrip, to takoj povejte zdravniku, farmacevtu ali 
medicinski sestri.

Beleženje

Zelo priporočljivo je, da vsakič, ko uporabite odmerek zdravila TAKHZYRO, zabeležite ime in 
številko serije zdravila. Na tak način vodite evidenco, katere serije ste uporabili.

Laboratorijske preiskave

Pred izvedbo laboratorijskih preiskav za ugotavljanje strjevanja krvi zdravniku povejte, da uporabljate 
zdravilo TAKHZYRO, saj lahko zdravilo TAKHZYRO v krvi vpliva na nekatere laboratorijske 
preiskave, kar povzroči netočne rezultate.

Otroci in mladostniki

Uporaba zdravila TAKHZYRO pri otrocih, starih manj kot 12 let, ni priporočljiva. Zdravila namreč v 
tej starostni skupini niso preučili.

Druga zdravila in zdravilo TAKHZYRO

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 
jemati katero koli drugo zdravilo.

Ni znano, da bi zdravilo TAKHZYRO vplivalo na druga zdravila oz. ali da bi druga zdravila vplivala 
nanj.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite zdravilo TAKHZYRO. Informacije o varnosti zdravila 
TAKHZYRO med nosečnostjo in dojenjem so omejene. Iz previdnostnih razlogov se je med 
nosečnostjo in dojenjem uporabi lanadelumaba bolje izogibati. Zdravnik se bo z vami pogovoril o 
tveganjih in koristih uporabe tega zdravila.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

To zdravilo ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

Zdravilo TAKHZYRO vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na ml raztopine, kar v bistvu pomeni ‘brez 
natrija’.
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3. Kako uporabljati zdravilo TAKHZYRO

Zdravilo TAKHZYRO je na voljo kot raztopina, pripravljena za uporabo, v viali za enkratno uporabo. 
Zdravljenje se začne in vodi pod nadzorom zdravnika z izkušnjami v zdravljenju bolnikov s HAE.

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika, 
farmacevta ali medicinske sestre. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali 
medicinsko sestro.

Koliko zdravila TAKHZYRO je treba uporabiti

Priporočeni začetni odmerek je 300 mg vsaka 2 tedna. Če dolgo časa niste imeli napada, lahko 
zdravnik odmerek spremeni na 300 mg vsake 4 tedne, zlasti, če imate majhno telesno maso.

Kako injicirati zdravilo TAKHZYRO

Če si zdravilo TAKHZYRO injicirate sami ali vam ga injicira negovalec, morate vi ali vaš 
negovalec natančno prebrati in upoštevati navodila v poglavju 7, »Navodila za uporabo«.

 Zdravilo TAKHZYRO je za podkožno injiciranje (‘subkutana injekcija’).
 Injekcijo si lahko daste sami ali vam jo da negovalec.
 Zdravnik, farmacevt ali medicinska sestra vam bo pokazala, kako pravilno pripraviti in injicirati 

zdravilo TAKHZYRO, preden ga prvič uporabite. Zdravila si ne injicirajte sami in naj vam ga ne 
injicira kdo drug, dokler se ustrezno ne podučite o injiciranju zdravila.

 Iglo si vstavite v maščobno tkivo trebuha (abdomna), stegna ali nadlakti.
 Zdravilo si vsakič injicirajte v drugo mesto.
 Vsako vialo zdravila TAKHZYRO uporabite le enkrat.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila TAKHZYRO, kot bi smeli

Zdravniku, farmacevtu ali medicinski sestri povejte, če ste uporabili prevelik odmerek zdravila 
TAKHZYRO.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo TAKHZYRO

Če izpustite odmerek zdravila TAKHZYRO, si morate odmerek čim prej injicirati, vendar mora biti 
med enim in drugim odmerkom vsaj 10-dnevni interval. Če niste prepričani, kdaj naj si po izpuščenem 
odmerku zdravilo TAKHZYRO injicirate, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko 
sestro.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo TAKHZYRO

Pomembno je, da si zdravilo TAKHZYRO redno injicirate, kot vam je naročil zdravnik, četudi se 
počutite bolje.
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali 
medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če imate hudo alergijsko reakcijo na zdravilo TAKHZYRO s simptomi, kot so izpuščaj, stiskanje v 
prsih, piskajoče dihanje ali hiter srčni utrip, to takoj povejte zdravniku, farmacevtu ali medicinski 
sestri.
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Obvestite zdravnika ali medicinsko sestro, če opazite katerega od naslednjih neželenih učinkov:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

 reakcije na mestu injiciranja – simptomi vključujejo bolečino, rdečino kože, modrice, nelagodje, 
oteklino, krvavitev, srbenje, kožno zatrdlino, mravljinčenje, toploto in izpuščaj.

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

 alergijske reakcije, vključno s srbenjem, nelagodjem in mravljinčenjem v jeziku
 omotica, občutek omedlevice
 izbočen kožni izpuščaj
 bolečina v mišicah
 rezultati krvnih testov, ki kažejo na jetrne spremembe

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali 
medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem 
navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je 
naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več 
informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila TAKHZYRO

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg 
oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzujte. Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev 
zaščite pred svetlobo.

Viale lahko shranite pri temperaturi, nižji od 25 °C, za enkratno 14-dnevno obdobje, vendar ne dlje od 
datuma izteka roka uporabnosti zdravila. 
Zdravila TAKHZYRO po obdobju shranjevanja pri sobni temperaturi ne shranjujte več v hladilniku.

Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite znake kvarjenja, kot so delci v viali ali spremenjena barva 
raztopine za injiciranje.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo TAKHZYRO

 Učinkovina je lanadelumab. Ena viala vsebuje 300 mg lanadelumaba v raztopini 2 ml.
 Druge sestavine so natrijev hidrogenfosfat dihidrat, citronska kislina monohidrat, histidin, natrijev 

klorid, polisorbat 80, voda za injekcije – glejte poglavje 2 »Zdravilo TAKHZYRO vsebuje natrij«.

Izgled zdravila TAKHZYRO in vsebina pakiranja

Zdravilo TAKHZYRO je na voljo kot bistra, brezbarvna do rahlo rumenkasta raztopina za injiciranje v 
stekleni viali.
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Zdravilo TAKHZYRO je na voljo kot enojno pakiranje, ki vsebuje eno 2 ml vialo, in kot skupno 
pakiranje, ki vsebuje 2 ali 6 škatel; vsaka škatla vsebuje 1 vialo. 

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Eno pakiranje vsebuje tudi naslednje pripomočke:

 prazno 3-ml injekcijsko brizgo,
 iglo za dostop do viale premera 18G s topo konico,
 iglo za injiciranje premera 27G x 13 mm z ostro konico.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
Irska

Proizvajalec
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
Irska

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Blocks 2 & 3 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika 
dovoljenja za promet z zdravilom:

België/Belgique/Belgien
Takeda Belgium NV
Tél/Tel: +32 2 464 06 11 
medinfoEMEA@takeda.com

Lietuva
Takeda, UAB
Tel: +370 521 09 070
medinfoEMEA@takeda.com

България
Такеда България ЕООД
Тел.: +359 2 958 27 36
medinfoEMEA@takeda.com 

Luxembourg/Luxemburg
Takeda Belgium NV
Tél/Tel: +32 2 464 06 11
medinfoEMEA@takeda.com

Česká republika
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Tel: + 420 234 722 722
medinfoEMEA@takeda.com

Magyarország
Takeda Pharma Kft.
Tel.: +36 1 270 7030
medinfoEMEA@takeda.com
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Danmark
Takeda Pharma A/S
Tlf: +45 46 77 10 10
medinfoEMEA@takeda.com

Malta
Drugsales Ltd 
Tel: +356 21419070 
safety@drugsalesltd.com

Deutschland
Takeda GmbH
Tel: +49 (0)800 825 3325
medinfoEMEA@takeda.com

Nederland
Takeda Nederland B.V.
Tel: +31 20 203 5492
medinfoEMEA@takeda.com

Eesti
Takeda Pharma AS
Tel: +372 6177 669
medinfoEMEA@takeda.com

Norge
Takeda AS
Tlf: +47 800 800 30
medinfoEMEA@takeda.com

Ελλάδα
Τakeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Tηλ: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

Österreich
Takeda Pharma Ges.m.b.H. 
Tel: +43 (0) 800-20 80 50 
medinfoEMEA@takeda.com

España
Takeda Farmacéutica España S.A
Tel: +34 917 90 42 22
medinfoEMEA@takeda.com

Polska
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48223062447
medinfoEMEA@takeda.com

France
Takeda France SAS
Tél: + 33 1 40 67 33 00
medinfoEMEA@takeda.com

Portugal
Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.
Tel: + 351 21 120 1457
medinfoEMEA@takeda.com

Hrvatska
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 377 88 96
medinfoEMEA@takeda.com

România
Takeda Pharmaceuticals SRL
Tel: +40 21 335 03 91
medinfoEMEA@takeda.com

Ireland
Takeda Products Ireland Ltd
Tel: 1800 937 970
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija
Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba d.o.o.
Tel: + 386 (0) 59 082 480
medinfoEMEA@takeda.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenská republika
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421 (2) 20 602 600
medinfoEMEA@takeda.com

Italia
Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601
medinfoEMEA@takeda.com

Suomi/Finland
Takeda Oy
Puh/Tel: 0800 774 051
medinfoEMEA@takeda.com

Κύπρος
A.POTAMITIS MEDICARE LTD
Τηλ: +357 22583333
a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige
Takeda Pharma AB
Tel: 020 795 079
medinfoEMEA@takeda.com
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Latvija
Takeda Latvia SIA
Tel: +371 67840082
medinfoEMEA@takeda.com

United Kingdom (Northern Ireland)
Takeda UK Ltd
Tel: +44 (0) 2830 640 902
medinfoEMEA@takeda.com

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne .

Drugi viri informacij

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 
http://www.ema.europa.eu, kjer so na voljo tudi povezave do drugih spletnih strani o redkih boleznih 
in zdravljenju.

To navodilo za uporabo je na voljo v vseh uradnih jezikih EU/EGP na spletni strani Evropske agencije 
za zdravila.

7. Navodila za uporabo

Obvezno je, da navodila za injiciranje zdravila TAKHZYRO, razložena po korakih, preberete, 
razumete in upoštevate. Če imate vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko 
sestro.

Poleg viale vsebuje eno pakiranje zdravila TAKHZYRO tudi:

 Eno prazno 3-ml injekcijsko brizgo.

 Eno iglo za dostop do viale premera 18G s topo 
konico.
Uporablja se, da raztopino iz viale povlečete v
injekcijsko brizgo.

 Eno iglo za injiciranje premera 27G x 13 mm z 
ostro konico.
Uporablja se za podkožno (subkutano) injiciranje. 

Uporabljajte samo injekcijske brizge, igle za dostop do viale s topo konico in igle za injiciranje z ostro 
konico, ki so priložene temu pakiranju ali jih je predpisal zdravnik.

Injekcijske brizge, igle s topo konico za dostop do viale in injekcijske igle s konico za injiciranje 
uporabite samo enkrat. Vse uporabljene injekcijske brizge in igle zavrzite v vsebnik za ostre odpadke.

Ne uporabljajte injekcijskih brizg, igel s topo konico za dostop do viale in injekcijskih igel s konico za 
injiciranje, če so poškodovane.
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Potrebujete tudi:

 alkoholne zložence
 vsebnik za ostre odpadke za uporabljene viale, igle in injekcijske brizge

Potrebščine lahko dobite pri zdravniku, farmacevtu ali medicinski sestri.

Injiciranje zdravila TAKHZYRO lahko povzamemo v 5 korakih:

1. Pripravite vialo zdravila TAKHZYRO.
2. Pritrdite iglo s topo konico za dostop do viale.
3. Zdravilo TAKHZYRO prenesite v injekcijsko brizgo in iglo za dostop do viale zamenjajte z 

iglo za injiciranje.
4. Izberite in pripravite mesto injiciranja.
5. Injicirajte zdravilo TAKHZYRO.
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1. korak: Pripravite vialo zdravila TAKHZYRO 
a) Vialo vzemite iz hladilnika 15 minut pred 

uporabo in jo pustite, da se ogreje na sobno 
temperaturo (od 15 °C do 25 °C), preden 
pripravite injekcijo.

b) Pred pripravo odmerka očistite delovno 
površino in si umijte roke. Po tem, ko ste si 
pred injiciranjem umili roke, se ne dotikajte 
površine svojega telesa, zlasti obraza.

c) Zdravilo TAKHZYRO in potrebščine 
položite na dobro osvetljeno površino.

d) Vialo odstranite iz pakiranja. Viale ne 
uporabite, če manjka zaporka, ki prekriva 
zamašek.

e) Vialo nežno 3- do 5-krat obrnite in 
zagotovite, da je raztopina premešana. 
Viale ne stresajte, saj lahko to povzroči 
penjenje.

f) Preverite, ali raztopina v viali vsebuje delce 
oz. je spremenila barvo (običajno je 
brezbarvna do rahlo rumena). Če vidite delce 
ali je barva spremenjena, je ne uporabite.

g) Z viale odstranite plastično zaporko. Ne 
odstranite gumijastega zamaška z viale.

h) Vialo položite na ravno površino. Gumijasti 
zamašek viale očistite z alkoholnim 
zložencem in počakajte, da se osuši.

Pomembno: Ne stresajte.
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2. korak: Pritrdite iglo s topo konico za dostop do viale

a) Iglo velikosti 18 s topo konico za dostop do viale 
privijte na 3-ml injekcijsko brizgo.

b) Bat povlecite nazaj, da injekcijsko brizgo 
napolnite s količino zraka, ki ustreza količini 
raztopine v viali.

c) Pokrovček igle povlecite naravnost navzdol z 
injekcijske brizge, ne da bi se dotaknili igle. Ne 
vlecite za bat. 

3. korak: Zdravilo TAKHZYRO prenesite v injekcijsko brizgo in iglo za dostop do viale 
zamenjajte z iglo za injiciranje

a) Iglo potisnite v sredino gumijastega zamaška.

b) Bat potisnite navzdol, da v vialo injicirate zrak, 
in ga držite potisnjenega navzdol.

Pomembno: Pri pritrjevanju na injekcijsko 
brizgo z igle ne odstranite pokrovčka igle.
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c) Vialo počasi obrnite na glavo s pritrjeno iglo in 
injekcijsko brizgo. Bat povlecite nazaj, da 
izvlečete polni odmerek v vialo.

d) Velike zračne mehurčke odstranite tako, da s 
prsti nežno krcate po injekcijski brizgi, dokler se 
mehurčki ne dvignejo na vrh injekcijske brizge.

Bat počasi potiskajte in pustite, da se zrak vrne v 
vialo, dokler raztopina ne doseže vrha injekcijske 
brizge.

Te korake ponavljajte, dokler ne odstranite 
velikih zračnih mehurčkov.

e) Ne da bi odstranili iglo iz viale, injekcijsko 
brizgo odvijte tako, da držite vrh igle in obračate 
injekcijsko brizgo v levo.

Injekcijsko brizgo postavite pokonci.

Pomembno: Konica igle mora ostati v 
tekočini, da ne posesate zraka, ko vlečete za 
bat.
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f) Iglo velikosti 18 s topo konico za dostop in vialo 
odložite v vsebnik za ostre odpadke. 

g) Na injekcijsko brizgo privijte injekcijsko iglo 
velikosti 27 x 13 mm s konico za dajanje.

Pomembno: Pri pritrjevanju na injekcijsko 
brizgo z igle ne odstranite pokrovčka.

Ne uporabljajte igle s topo konico za dostop 
do viale, da bi injicirali zdravilo 
TAKHZYRO, saj si lahko s tem povzročite 
bolečino ali krvavitev.
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4. korak: Izberite in pripravite mesto injiciranja

a) Izberite mesto injiciranja na trebuhu 
(abdomnu), stegnu ali nadlakti. Zdravilo si 
injicirajte podkožno.

b) Mesto injiciranja očistite z alkoholnim 
zložencem in počakajte, da se koža 
popolnoma osuši.

5. korak: Injicirajte zdravilo TAKHZYRO

c) Pokrovček igle povlecite naravnost z injekcijske 
brizge, ne da bi se dotaknili igle. Ne vlecite za 
bat. Konice igle se ne dotikajte in ne pustite, da 
se dotakne druge površine.

Pomembno:

 Pomembno je, da uporabljate 
različna mesta injiciranja, da 
ostaja koža zdrava.

 Predel, ki ga izberete za 
injiciranje, mora biti vsaj 
5 cm proč od morebitnih 
brazgotin in popka. Ne 
izberite predela z modrico, 
oteklino ali bolečega predela.

 Injiciranje v zunanji predel 
nadlakti ni priporočljivo, če 
si zdravilo injicirate sami.

Pomembno: Zdravilo TAKHZYRO si 
injicirajte v 2 urah po pripravi injekcijske 
brizge za dajanje zdravila, shranjene na sobni 
temperaturi. Druga možnost je, da 
pripravljeno injekcijsko brizgo hranite v 
hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C. 
Uporabiti jo morate v 8 urah.
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d) Nežno stisnite približno 3 cm kože na očiščenem 
mestu injiciranja v kožno gubo in vstavite iglo.

e) Počasi pritiskajte na bat, dokler ne vbrizgate 
vsega zdravila. Spustite kožno gubo in nežno 
odstranite iglo. Na iglo ne dajajte pokrovčka.

f) Injekcijsko iglo s konico za dajanje velikosti 
27G x 13 mm in injekcijsko brizgo odstranite v 
vsebnik za ostre odpadke.

Pomembno: Prepričajte se, da injicirate v 
podkožno mesto, ki ni preplitko (kožna plast) 
ali pregloboko (mišica).
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Navodilo za uporabo

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
lanadelumab

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 
o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem 
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih 
učinkih.

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 
podatke!

 Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
 Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
 Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
 Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko 

sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo TAKHZYRO in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo TAKHZYRO
3. Kako uporabljati zdravilo TAKHZYRO
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila TAKHZYRO
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije
7. Navodila za uporabo

1. Kaj je zdravilo TAKHZYRO in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo TAKHZYRO vsebuje učinkovino lanadelumab.

Za kaj uporabljamo zdravilo TAKHZYRO

Zdravilo TAKHZYRO se uporablja pri odraslih in mladostnikih, starih 12 let in več, za preprečevanje 
napadov angioedema pri bolnikih s HAE.

Kaj je hereditarni angioedem (HAE)

HAE je bolezen, ki se pojavlja v družini. Pri tej bolezni v krvi ni dovolj beljakovine, imenovane 
‘zaviralec C1’ ali pa zaviralec C1 ne deluje pravilno. To povzroči preveliko količino ‘plazemskega 
kalikreina’, zaradi katerega nastajajo visoke ravni ‘bradikinina’ v krvnem obtoku. Preveč bradikinina 
povzroči simptome HAE, kot sta otekanje in bolečina:
 rok in nog,
 obraza, vek, ustnic in jezika,
 grla (larinksa), zaradi česar je dihanje lahko oteženo,
 spolovil.

Kako deluje zdravilo TAKHZYRO

Zdravilo TAKHZYRO je vrsta beljakovine, ki zavira aktivnost plazemskega kalikreina. To pomaga 
zmanjšati količino bradikinina v krvnem obtoku in prepreči simptome HAE.
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2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo TAKHZYRO

Ne uporabljajte zdravila TAKHZYRO:

če ste alergični na zdravilo TAKHZYRO ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v 
poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

 Pred začetkom uporabe zdravila TAKHZYRO se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali 
medicinsko sestro.

 Če imate hudo alergijsko reakcijo na zdravilo TAKHZYRO s simptomi, kot so izpuščaj, stiskanje 
v prsih, piskajoče dihanje ali hiter srčni utrip, to takoj povejte zdravniku, farmacevtu ali 
medicinski sestri.

Beleženje

Zelo priporočljivo je, da vsakič, ko uporabite odmerek zdravila TAKHZYRO, zabeležite ime in 
številko serije zdravila. Na tak način vodite evidenco, katere serije ste uporabili.

Laboratorijske preiskave

Pred izvedbo laboratorijskih preiskav za ugotavljanje strjevanja krvi zdravniku povejte, da uporabljate 
zdravilo TAKHZYRO, saj lahko zdravilo TAKHZYRO v krvi vpliva na nekatere laboratorijske 
preiskave, kar povzroči netočne rezultate.

Otroci in mladostniki

Uporaba zdravila TAKHZYRO pri otrocih, starih manj kot 12 let, ni priporočljiva. Zdravila namreč v 
tej starostni skupini niso preučili.

Druga zdravila in zdravilo TAKHZYRO

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 
jemati katero koli drugo zdravilo.

Ni znano, da bi zdravilo TAKHZYRO vplivalo na druga zdravila oz. ali da bi druga zdravila vplivala 
nanj.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite zdravilo TAKHZYRO. Informacije o varnosti zdravila 
TAKHZYRO med nosečnostjo in dojenjem so omejene. Iz previdnostnih razlogov se je med 
nosečnostjo in dojenjem uporabi lanadelumaba bolje izogibati. Zdravnik se bo z vami pogovoril o 
tveganjih in koristih uporabe tega zdravila.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

To zdravilo ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

Zdravilo TAKHZYRO vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na ml raztopine, kar v bistvu pomeni ‘brez 
natrija’.
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3. Kako uporabljati zdravilo TAKHZYRO

Zdravilo TAKHZYRO je na voljo kot raztopina, pripravljena za uporabo, v napolnjeni injekcijski 
brizgi za enkratno uporabo. Zdravljenje se začne in vodi pod nadzorom zdravnika z izkušnjami v 
zdravljenju bolnikov s HAE.

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika, 
farmacevta ali medicinske sestre. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali 
medicinsko sestro.

Koliko zdravila TAKHZYRO je treba uporabiti

Priporočeni začetni odmerek je 300 mg vsaka 2 tedna. Če dolgo časa niste imeli napada, lahko 
zdravnik odmerek spremeni na 300 mg vsake 4 tedne, zlasti, če imate majhno telesno maso.

Kako injicirati zdravilo TAKHZYRO

Če si zdravilo TAKHZYRO injicirate sami ali vam ga injicira negovalec, morate vi ali vaš 
negovalec natančno prebrati in upoštevati navodila v poglavju 7, »Navodila za uporabo«.

 Zdravilo TAKHZYRO je za podkožno injiciranje (‘subkutana injekcija’).
 Injekcijo si lahko daste sami ali vam jo da negovalec.
 Zdravnik, farmacevt ali medicinska sestra vam bo pokazala, kako pravilno pripraviti in injicirati 

zdravilo TAKHZYRO, preden ga prvič uporabite. Zdravila si ne injicirajte sami in naj vam ga ne 
injicira kdo drug, dokler se ustrezno ne podučite o injiciranju zdravila.

 Iglo si vstavite v maščobno tkivo trebuha (abdomna), stegna ali nadlakti.
 Zdravilo si vsakič injicirajte v drugo mesto.
 Vsako napolnjeno injekcijsko brizgo z zdravilom TAKHZYRO uporabite le enkrat.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila TAKHZYRO, kot bi smeli

Zdravniku, farmacevtu ali medicinski sestri povejte, če ste uporabili prevelik odmerek zdravila 
TAKHZYRO.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo TAKHZYRO

Če izpustite odmerek zdravila TAKHZYRO, si morate odmerek čim prej injicirati, vendar mora biti 
med enim in drugim odmerkom vsaj 10-dnevni interval. Če niste prepričani, kdaj naj si po izpuščenem 
odmerku zdravilo TAKHZYRO injicirate, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko 
sestro.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo TAKHZYRO

Pomembno je, da si zdravilo TAKHZYRO redno injicirate, kot vam je naročil zdravnik, četudi se 
počutite bolje. Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, 
farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če imate hudo alergijsko reakcijo na zdravilo TAKHZYRO s simptomi, kot so izpuščaj, stiskanje v 
prsih, piskajoče dihanje ali hiter srčni utrip, to takoj povejte zdravniku, farmacevtu ali medicinski 
sestri.
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Obvestite zdravnika ali medicinsko sestro, če opazite katerega od naslednjih neželenih učinkov:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

 reakcije na mestu injiciranja – simptomi vključujejo bolečino, rdečino kože, modrice, nelagodje, 
oteklino, krvavitev, srbenje, kožno zatrdlino, mravljinčenje, toploto in izpuščaj

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

 alergijske reakcije, vključno s srbenjem, nelagodjem in mravljinčenjem v jeziku
 omotica, občutek omedlevice
 izbočen kožni izpuščaj
 bolečina v mišicah
 rezultati krvnih testov, ki kažejo na jetrne spremembe

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali 
medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem 
navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je 
naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več 
informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila TAKHZYRO

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg 
oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

TAKHZYRO 300 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzujte. Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v 
zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Napolnjene injekcijske brizge lahko shranite pri temperaturi, nižji od 25 °C, za enkratno 14-dnevno 
obdobje, vendar ne dlje od datuma izteka roka uporabnosti zdravila. 

Zdravila TAKHZYRO po obdobju shranjevanja pri sobni temperaturi ne shranjujte več v hladilniku.

Ko eno napolnjeno injekcijsko brizgo iz skupnega pakiranja vzamete iz hladilnika, vrnite preostale 
napolnjene injekcijske brizge v hladilnik do prihodnje uporabe, ko bo to potrebno.

Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite znake kvarjenja, kot so delci v napolnjeni injekcijski brizgi ali 
spremenjena barva raztopine za injiciranje.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo TAKHZYRO

 Učinkovina je lanadelumab. Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 300 mg lanadelumaba v 
raztopini 2 ml.
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 Druge sestavine so natrijev hidrogenfosfat dihidrat, citronska kislina monohidrat, histidin, natrijev 
klorid, polisorbat 80, voda za injekcije – glejte poglavje 2 »Zdravilo TAKHZYRO vsebuje natrij«.

Izgled zdravila TAKHZYRO in vsebina pakiranja

Zdravilo TAKHZYRO je na voljo kot bistra, brezbarvna do rahlo rumenkasta raztopina za injiciranje v 
napolnjeni injekcijski brizgi.

Zdravilo TAKHZYRO je na voljo kot:
 enojno pakiranje, ki vsebuje eno 2 ml napolnjeno injekcijsko brizgo v škatli,
 enojno pakiranje, ki vsebuje eno 2 ml napolnjeno injekcijsko brizgo v škatli in
 kot skupno pakiranje, ki vsebuje 3 škatle; vsaka škatla vsebuje dve 2 ml napolnjeni injekcijski 

brizgi.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
Irska

Proizvajalec
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 HW68
Irska

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Blocks 2 & 3 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika 
dovoljenja za promet z zdravilom:

België/Belgique/Belgien
Takeda Belgium NV
Tél/Tel: +32 2 464 06 11 
medinfoEMEA@takeda.com

Lietuva
Takeda, UAB
Tel: +370 521 09 070
medinfoEMEA@takeda.com

България
Такеда България ЕООД
Тел.: +359 2 958 27 36
medinfoEMEA@takeda.com 

Luxembourg/Luxemburg
Takeda Belgium NV
Tél/Tel: +32 2 464 06 11
medinfoEMEA@takeda.com

Česká republika
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Tel: + 420 234 722 722
medinfoEMEA@takeda.com

Magyarország
Takeda Pharma Kft.
Tel.: +36 1 270 7030
medinfoEMEA@takeda.com
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Danmark
Takeda Pharma A/S
Tlf: +45 46 77 10 10
medinfoEMEA@takeda.com

Malta
Drugsales Ltd 
Tel: +356 21419070 
safety@drugsalesltd.com

Deutschland
Takeda GmbH
Tel: +49 (0)800 825 3325
medinfoEMEA@takeda.com

Nederland
Takeda Nederland B.V.
Tel: +31 20 203 5492
medinfoEMEA@takeda.com

Eesti
Takeda Pharma AS
Tel: +372 6177 669
medinfoEMEA@takeda.com

Norge
Takeda AS
Tlf: +47 800 800 30
medinfoEMEA@takeda.com

Ελλάδα
Τakeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Tηλ: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

Österreich
Takeda Pharma Ges.m.b.H. 
Tel: +43 (0) 800-20 80 50 
medinfoEMEA@takeda.com

España
Takeda Farmacéutica España S.A
Tel: +34 917 90 42 22
medinfoEMEA@takeda.com

Polska
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48223062447
medinfoEMEA@takeda.com

France
Takeda France SAS
Tél: + 33 1 40 67 33 00
medinfoEMEA@takeda.com

Portugal
Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.
Tel: + 351 21 120 1457
medinfoEMEA@takeda.com

Hrvatska
Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 377 88 96
medinfoEMEA@takeda.com

România
Takeda Pharmaceuticals SRL
Tel: +40 21 335 03 91
medinfoEMEA@takeda.com

Ireland
Takeda Products Ireland Ltd
Tel: 1800 937 970
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija
Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba d.o.o.
Tel: + 386 (0) 59 082 480
medinfoEMEA@takeda.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenská republika
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421 (2) 20 602 600
medinfoEMEA@takeda.com

Italia
Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601
medinfoEMEA@takeda.com

Suomi/Finland
Takeda Oy
Puh/Tel: 0800 774 051
medinfoEMEA@takeda.com

Κύπρος
A.POTAMITIS MEDICARE LTD
Τηλ: +357 22583333
a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige
Takeda Pharma AB
Tel: 020 795 079
medinfoEMEA@takeda.com
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Latvija
Takeda Latvia SIA
Tel: +371 67840082
medinfoEMEA@takeda.com

United Kingdom (Northern Ireland)
Takeda UK Ltd
Tel: +44 (0) 2830 640 902
medinfoEMEA@takeda.com

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne .

Drugi viri informacij

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 
http://www.ema.europa.eu, kjer so na voljo tudi povezave do drugih spletnih strani o redkih boleznih 
in zdravljenju.

To navodilo za uporabo je na voljo v vseh uradnih jezikih EU/EGP na spletni strani Evropske agencije 
za zdravila.

7. Navodila za uporabo

Obvezno je, da navodila za uporabo pred injiciranjem zdravila TAKHZYRO, preberete, razumete in 
upoštevate. V primeru vprašanj stopite v stik s svojim zdravnikom.

Predvidena uporaba

Napolnjena injekcijska brizga z zdravilom TAKHZYRO je pripravljen pripomoček za injiciranje za 
enkratno uporabo s fiksnim odmerkom (300 mg/2 ml), namenjen za subkutano aplikacijo zdravila s 
strani zdravnikov in negovalcev ali za samoinjiciranje.

Shranjevanje zdravila TAKHZYRO

 Zdravilo TAKHZYRO shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 °C to 8 °C. Ne zamrzujte.
 Napolnjeno injekcijsko brizgo, ki ste jo vzeli iz hladilnika, je treba shraniti pri temperaturi do 

25 °C in porabiti v 14 dneh. Zdravila TAKHZYRO po obdobju shranjevanja pri sobni temperaturi 
ne shranjujte več v hladilniku.

 Ko eno napolnjeno injekcijsko brizgo iz skupnega pakiranja vzamete iz hladilnika, vrnite preostale 
napolnjene injekcijske brizge v hladilnik do prihodnje uporabe,ko bo to potrebno.

 Zdravilo TAKHZYRO shranjujte v originalni škatli za zagotovitev zaščite napolnjene injekcijske 
brizge pred svetlobo.

 Ne stresajte zdravila TAKHZYRO.
 Zdravilo TAKHZYRO in vsa zdravila shranjujte nedosegljivo otrokom!
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Deli napolnjene injekcijske brizge z zdravilom TAKHZYRO pred uporabo (slika A).

Slika A

1. KORAK: Priprava na injiciranje

a. Pripravite alkoholni zloženec, kosem vate/blazinico iz gaze, obliž in vsebnik za odstranjevanje 
ostrih odpadkov (slika B) ter jih položite na čisto, ravno površino v dobro osvetljenem 
prostoru. Ti pripomočki niso vključeni v pakiranje zdravila TAKHZYRO.

Slika B

b. Zdravilo TAKHZYRO vzemite iz hladilnika, odprite škatlo in s podstavka vzemite napolnjeno 
injekcijsko brizgo z zdravilom TAKHZYRO.

 Ne uporabite napolnjene injekcijske brizge z zdravilom TAKHZYRO, če je pečat z 
zaščito pred poseganjem v zdravilo odprt ali prelomljen.

 Pred pripravo na injiciranje napolnjeno injekcijsko brizgo pustite vsaj 15 do 
30 minut, da doseže sobno temperaturo.

 Zdravilo je občutljivo na višje temperature. Ne uporabljajte zunanjih virov toplote za 
segrevanje napolnjene injekcijske brizge z zdravilom TAKHZYRO, kot je topla voda.

 Ne snemite pokrovčka igle, dokler niste pripravljeni na injiciranje.
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c. Roke umijte z milom in vodo. Povsem si osušite roke (slika C).

Slika C

d. Preverite rok trajanja na nalepki (slika D).

 Ne uporabite napolnjene injekcijske brizge z zdravilom TAKHZYRO, če je potekel 
rok uporabnosti.

Slika D

e. Vizualno preglejte napolnjeno injekcijsko brizgo z zdravilom TAKHZYRO glede poškodb in 
se prepričajte, da je zdravilo brezbarvno do rahlo rumenkasto.

 Ne uporabite izdelka, če je injekcijska brizga poškodovana – npr. če je injekcijska 
brizga zlomljena.

 Ne aplicirajte zdravila, če ima spremenjeno barvo, je motno ali vsebuje kosmiče ali 
delce, in pokličite svojega zdravnika.

 V napolnjeni injekcijski brizgi z zdravilom TAKHZYRO lahko vidite zračne 
mehurčke. To je normalno in ne vpliva na vaš odmerek.

2. KORAK: Izberite in pripravite mesto injiciranja

a. Napolnjeno injekcijsko brizgo z zdravilom TAKHZYRO je treba injicirati v trebuh 
(abdomen), stegno ali hrbtni del nadlakti (če si zdravilo injicirate sami, ne priporočamo mesta 
na zunanjem delu nadlakti) (slika E).

 Pomembno je, da krožno menjate mesta injiciranja, da kožo ohranite zdravo. Vsako 
naslednjo injekcijo morate dati vsaj 3 cm od prejšnjega mesta injiciranja.

 Ne injicirajte na predel telesa, kjer je koža razdražena, pordela, podpluta ali okužena.

 Izbrano mesto injiciranja mora biti najmanj 5 cm odmaknjeno od brazgotin ali popka.
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Slika E

b. Očistite mesto injiciranja z alkoholnim zložencem in pustite, da se posuši.

 Ne sušite čistega mesta z ventilatorjem in vanj ne pihajte.

 Ne dotikajte se tega predela pred dajanjem injekcije.

c. Odstranite pokrovček z igle na napolnjeni brizgi za injiciranje z zdravilom TAKHZYRO. 
S previdnim potegom z eno roko z igle odstranite pokrovček in z drugo roko trdno držite 
srednji del napolnjene injekcijske brizge z zdravilom TAKHZYRO. Zavrzite pokrovček igle 
(slika F).

 Ne namestite ponovno pokrovčka na napolnjeno injekcijsko brizgo z zdravilom 
TAKHZYRO.

 Ne uporabite napolnjene injekcijske brizge z zdravilom TAKHZYRO, če vam je 
brizga padla iz rok brez pokrovčka igle ali če je igla videti poškodovana ali zvita.

 Ne dotikajte se igle in tudi igla se ne sme ničesar dotakniti.

Slika F

3. KORAK: Injicirajte zdravilo TAKHZYRO

a. Napolnjeno injekcijsko brizgo z zdravilom TAKHZYRO z eno roko primite kot svinčnik. Ne 
dotikajte se igle in ne pritiskajte na bat (slika G).
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Slika G

b. Z drugo roko nežno stisnite približno 3 cm kože na očiščenem mestu injiciranja, da nastane 
kožna guba.

c. S hitro in kratko kretnjo potisnite iglo do konca v kožo. Zagotovite, da igla ostane na tem 
mestu (slika H).

Slika H

d. Počasi pritiskajte na bat, dokler ne vbrizgate vse tekočine in injekcijska brizga ne ostane 
prazna, nato pa nežno spustite kožo.

e. Počasi izvlecite iglo in pri tem ohranjajte enak kot injekcijske brizge (slika I).

Slika I

f. Kosem vate ali blazinico iz gaze pritisnite na mesto injiciranja za 10 sekund.

 Ne masirajte mesta injiciranja. Lahko pride do manjše krvavitve. To je normalno.

 Če je potrebno, mesto injiciranja prekrijte z obližem.
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g. Zavrzite uporabljeno napolnjeno injekcijsko brizgo z zdravilom TAKHZYRO.

 Ne dotikajte se igle.

 Da se izognete poškodbi zaradi vboda z iglo, ne namestite ponovno pokrovčka na 
iglo.

 Uporabljeno napolnjeno injekcijsko brizgo z zdravilom TAKHZYRO takoj po 
uporabi odložite v vsebnik za odstranjevanje ostrih odpadkov.

 Ne smete ponovno uporabiti napolnjene injekcijske brizge z zdravilom TAKHZYRO 
ali kakršnih koli pripomočkov za injiciranje.

Pomembno: Vsebnik za odstranjevanje ostrih odpadkov vedno shranjujte nedosegljivo 
otrokom!
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