
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 



2 

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο 
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς 
ανεπιθύμητων ενεργειών. 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Tavneos 10 mg σκληρά καψάκια 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 10 mg αβακοπάνης. 
 
Έκδοχο με γνωστή δράση 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 245 mg υδροξυστεατικής μακρογλυκερόλης. 
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο 
 
Καψάκια με κίτρινο σώμα και ανοικτό πορτοκαλί κάλυμμα με την ένδειξη «CCX168» με μαύρο 
μελάνι. 
Ένα καψάκιο έχει μήκος 22 mm και διάμετρο 8 mm (μέγεθος 0). 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Tavneos σε συνδυασμό με σχήμα με ριτουξιμάμπη ή κυκλοφωσφαμίδη ενδείκνυται για τη 
θεραπεία ενήλικων ασθενών με σοβαρής μορφής, ενεργή κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (GPA) ή 
μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (MPA) (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά και να παρακολουθείται από επαγγελματίες υγείας με εμπειρία στη 
διάγνωση και τη θεραπεία της GPA ή MPA. 
 
Δοσολογία 
 
Η συνιστώμενη δόση είναι 30 mg Tavneos (3 σκληρά καψάκια των 10 mg έκαστο) λαμβανόμενα δύο 
φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, με φαγητό. 
 
Το Tavneos θα πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με σχήμα με ριτουξιμάμπη ή κυκλοφωσφαμίδη ως 
εξής: 
• ριτουξιμάμπη επί 4 εβδομαδιαίες ενδοφλέβιες δόσεις ή 
• ενδοφλέβια ή από του στόματος κυκλοφωσφαμίδη επί 13 ή 14 εβδομάδες, ακολουθούμενη από 

αζαθειοπρίνη από του στόματος ή μυκοφαινολική μοφετίλη και 
• γλυκοκορτικοειδή όπως ενδείκνυται κλινικά. 
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Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δόσεις, τα συγχορηγούμενα γλυκοκορτικοειδή και για δεδομένα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια για τους συνδυασμούς ανατρέξτε στις 
παραγράφους 4.8 και 5.1. 
 
Τα δεδομένα των κλινικών μελετών περιορίζονται στις 52 εβδομάδες έκθεσης, ακολουθούμενης από 
8 εβδομάδες παρατήρησης. 
 
Παραληφθείσες δόσεις 
 
Εάν ένας ασθενής παραλείψει μια δόση, η δόση που παραλήφθηκε θα πρέπει να ληφθεί το 
συντομότερο δυνατό, εκτός εάν μεσολαβούν λιγότερες από τρεις ώρες μέχρι την επόμενη 
προγραμματισμένη δόση. Εάν μεσολαβούν λιγότερες από τρεις ώρες, τότε η δόση που έχει 
παραληφθεί δεν θα πρέπει να ληφθεί. 
 
Διαχείριση δόσεων 
 
Η θεραπεία θα πρέπει να επαναξιολογείται κλινικά και να διακόπτεται προσωρινά εάν: 
• η αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT) ή η αμινοτρανσφεράση ασπαρτικού (AST) είναι 

υψηλότερη από το 3πλάσιο του ανώτατου φυσιολογικού ορίου (ULN). 
 
Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται προσωρινά εάν: 
• ALT ή AST > 5 × ULN, 
• ένας ασθενής εκδηλώνει λευκοπενία (αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων <2 × 109/l) ή 

ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <1 × 109/l) ή λεμφοπενία (λεμφοκύτταρα <0,2 × 109/l), 
• ένας ασθενής έχει ενεργό, σοβαρή λοίμωξη (δηλαδή απαιτεί νοσηλεία ή παράταση νοσηλείας). 
 
Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί: 
• εάν οι τιμές επανέλθουν στο φυσιολογικό και με βάση μεμονωμένη αξιολόγηση 

οφέλους/κινδύνου. 
Εάν η θεραπεία συνεχιστεί, οι ηπατικές τρανσαμινάσες και η ολική χολερυθρίνη θα πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά. 
 
Η μόνιμη διακοπή της θεραπείας πρέπει να εξετάζεται εάν: 
• ALT ή AST >8 × ULN, 
• ALT ή AST >5 × ULN για περισσότερες από 2 εβδομάδες, 
• ALT ή AST >3 × ULN και ολική χολερυθρίνη >2 × ULN ή η διεθνής κανονικοποιημένη 

αναλογία (INR) > 1,5, 
• ALT ή AST >3 × ULN με εμφάνιση κόπωσης, ναυτίας, εμέτου, πόνου ή ευαισθησίας στο δεξί 

πάνω τεταρτημόριο, πυρετού, εξανθήματος ή/και ηωσινοφιλίας (>5%), 
• έχει τεκμηριωθεί συσχέτιση μεταξύ της αβακοπάνης και της ηπατικής δυσλειτουργίας. 
 
Ειδικοί πληθυσμοί 
 
Ηλικιωμένοι 
 
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης στους ηλικιωμένους ασθενείς (βλ. παράγραφο 5.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (βλ. 
παράγραφο 5.2). 
 
Η αβακοπάνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh 
κατηγορίας C) και, συνεπώς, δεν συνιστάται για χρήση σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. 
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Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης με βάση τη νεφρική λειτουργία (βλ. παράγραφο 5.2). 
 
Η αβακοπάνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με αγγειίτιδα που σχετίζεται με αντισώματα κατά του 
κυτταροπλάσματος των ουδετερόφιλων (anti-neutrophil cytoplasmic antibody, ANCA) με εκτιμώμενο 
ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) χαμηλότερο από 15 ml/min/1,73 m² οι οποίοι υποβάλλονται 
σε αιμοκάθαρση  έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης ή ανταλλαγής πλάσματος. 
 
Σοβαρής μορφής νόσος που εκδηλώνεται ως κυψελιδική αιμορραγία 
 
Η αβακοπάνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρής μορφής νόσο που εκδηλώνεται ως 
κυψελιδική αιμορραγία. 
 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της αβακοπάνης σε εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) δεν 
έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Τα παρόντα διαθέσιμα δεδομένα περιγράφονται στις παραγράφους 4.8 και 
5.1, αλλά δεν μπορεί να γίνει σύσταση για τη δοσολογία. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της 
αβακοπάνης σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα. 
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν προορίζεται για χρήση από του στόματος. 
 
Τα σκληρά καψάκια θα πρέπει να λαμβάνονται με φαγητό και να καταπίνονται ολόκληρα με νερό και 
δεν πρέπει να συνθλίβονται, να μασώνται ή να ανοίγονται. 
 
Το γκρέιπφρουτ και ο χυμός γκρέιπφρουτ θα πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία με αβακοπάνη (βλ. παράγραφο 4.5). 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.1. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Αυξημένες δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας 
 
Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αυξημένων ηπατικών τρανσαμινασών με 
αυξημένη ολική χολερυθρίνη σε ασθενείς που λαμβάνουν αβακοπάνη σε συνδυασμό με 
κυκλοφωσφαμίδη (ακολουθούμενη από αζαθειοπρίνη ή μυκοφαινολάτη) ή ριτουξιμάμπη και 
τριμεθοπρίμη και σουλφαμεθοξαζόλη. 
Οι αυξημένες δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας (LFT) θεωρούνται ως ανεπιθύμητη αντίδραση (βλ. 
παράγραφο 4.8). 
 
Η αβακοπάνη πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με σημεία ηπατικής νόσου, όπως αυξημένη AST, 
ALT, αλκαλική φωσφατάση (ALP) ή ολική χολερυθρίνη > 3 ULN. 
 
Οι ηπατικές τρανσαμινάσες και η ολική χολερυθρίνη πρέπει να λαμβάνονται πριν από την έναρξη της 
θεραπείας. 
 
Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για τις ηπατικές τρανσαμινάσες και την ολική χολερυθρίνη 
όπως ενδείκνυται κλινικά και στα πλαίσια της τυπικής παρακολούθησης της υποκείμενης κατάστασης 
του ασθενούς (βλ. παράγραφο 4.2). 
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Αίμα και ανοσοποιητικό σύστημα 
 
Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) πρέπει να λαμβάνεται πριν από την έναρξη της 
θεραπείας και οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται όπως ενδείκνυται κλινικά και στα πλαίσια της 
τυπικής παρακολούθησης της υποκείμενης κατάστασης του ασθενούς (βλ. παράγραφο 4.2).  
 
Η θεραπεία με αβακοπάνη δεν πρέπει να αρχίζει εάν ο αριθμός WBC είναι χαμηλότερος από 3500/μL 
ή εάν ο αριθμός των ουδετερόφιλων είναι χαμηλότερος από 1500/μL ή εάν ο αριθμός των 
λεμφοκυττάρων είναι χαμηλότερος από 500/μL. 
 
Οι ασθενείς που λαμβάνουν αβακοπάνη πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες ώστε να αναφέρουν αμέσως 
κάθε ένδειξη λοίμωξης, μη αναμενόμενου μωλωπισμού, αιμορραγίας ή οποιασδήποτε άλλης 
εκδήλωσης ανεπάρκειας του μυελού των οστών. 
 
Σοβαρές λοιμώξεις 
 
Έχουν αναφερθεί σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν παράγοντες συνδυασμού για τη 
θεραπεία της GPA ή της MPA, συμπεριλαμβανομένης της αβακοπάνης σε συνδυασμό με 
ριτουξιμάμπη ή κυκλοφωσφαμίδη (βλ. παράγραφο 4.8). 
 
Οι ασθενείς πρέπει να αξιολογούνται για οποιαδήποτε σοβαρή λοίμωξη. 
 
Η αβακοπάνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με λοίμωξη από ηπατίτιδα B, ηπατίτιδα C ή ιό 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ασθενείς πρέπει 
να ενημερώνουν τον ιατρό τους εάν έχουν διαγνωστεί με φυματίωση, λοίμωξη από ηπατίτιδα B, 
ηπατίτιδα C ή HIV. 
Απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με ιστορικό φυματίωσης, λοίμωξης από ηπατίτιδα B, 
ηπατίτιδα C ή HIV. 
 
Η αβακοπάνη δεν μειώνει τον σχηματισμό του συμπλόκου προσβολής της μεμβράνης (C5b-9) ή του 
τελικού συμπλόκου του συμπληρώματος (TCC). Δεν έχει αναγνωριστεί κανένα περιστατικό 
Neisseria meningitidis στο κλινικό πρόγραμμα της αβακοπάνης. Παρακολουθήστε τους ασθενείς που 
έλαβαν θεραπεία για αγγειίτιδα που σχετίζεται με ANCA σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική για 
κλινικά σημεία και συμπτώματα λοιμώξεων από Neisseria. 
 
Προφύλαξη για πνευμονία από Pneumocystis jirovecii 
 
Η προφύλαξη για πνευμονία Pneumocystis jirovecii συνιστάται για ενήλικες ασθενείς με GPA ή MPA 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αβακοπάνη, όπως αρμόζει σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες 
οδηγίες κλινικής πρακτικής. 
 
Ανοσοποίηση 
 
Η ασφάλεια της ανοσοποίησης με εμβόλια με ζώντες ιούς, μετά τη θεραπεία με αβακοπάνη δεν έχει 
μελετηθεί. 
Χορηγήστε τους εμβολιασμούς, κατά προτίμηση, πριν από την έναρξη της θεραπείας με αβακοπάνη ή 
κατά τη διάρκεια της φάσης ηρεμίας της νόσου. 
 
Αγγειοοίδημα 
 
Έχει αναφερθεί αγγειοοίδημα σε ασθενείς που λαμβάνουν αβακοπάνη (βλ. παράγραφο 4.8). 
 
Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνουν τον ιατρό τους εάν εκδηλώσουν συμπτώματα όπως οίδημα του 
προσώπου, των χειλιών ή της γλώσσας, σφίξιμο στο λάρυγγα ή δυσκολία στην αναπνοή. 
 
Η αβακοπάνη πρέπει να διακόπτεται προσωρινά σε περιπτώσεις αγγειοοιδήματος. 
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Αλληλεπίδραση με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 
 
Η χρήση ισχυρών επαγωγέων του ενζύμου CYP3A4 (π.χ. καρβαμαζεπίνη, ενζαλουταμίδη, μιτοτάνη, 
φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη, ριφαμπικίνη και βαλσαμόχορτο) με αβακοπάνη θα πρέπει να 
αποφεύγεται (βλ. παράγραφο 4.5).  
Οι ασθενείς που αναμένεται να χρειαστούν μακροχρόνια χορήγηση αυτών των φαρμακευτικών 
προϊόντων δεν θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με αβακοπάνη.  
Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η βραχυχρόνια χορήγηση σε έναν ασθενή που χρησιμοποιεί ήδη 
αβακοπάνη, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται στενά για τυχόν επανεμφάνιση της 
δραστηριότητας της νόσου. 
 
Καρδιακές διαταραχές 
 
Οι ασθενείς με GPA ή MPA διατρέχουν κίνδυνο καρδιακών διαταραχών, όπως έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακή αγγειίτιδα.  
 
Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αβακοπάνη αναφέρθηκαν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα (ΣΑΣ) 
καρδιακής διαταραχής. Ένα σχήμα θεραπείας που βασίζεται στον συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη 
ακολουθούμενη από αζαθειοπρίνη μπορεί να ενέχει αυξημένο κίνδυνο καρδιακών διαταραχών σε 
σύγκριση με ένα σχήμα που βασίζεται στον συνδυασμό με ριτουξιμάμπη. 
 
Κακοήθεια 
 
Τα ανοσοτροποποιητικά φαρμακευτικά προϊόντα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο κακοηθειών. Τα 
κλινικά δεδομένα είναι επί του παρόντος περιορισμένα (βλ. παράγραφο 5.1). 
 
Περιεκτικότητα σε υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη 
 
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει στομαχικές διαταραχές ή διάρροια. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 
 
Η αβακοπάνη είναι υπόστρωμα του CYP3A4. Η συγχορήγηση επαγωγέων ή αναστολέων αυτού του 
ενζύμου μπορεί να επηρεάσει τη φαρμακοκινητική της αβακοπάνης. 
 
Επίδραση των ισχυρών επαγωγέων του CYP3A4 στην αβακοπάνη 
 
Η συγχορήγηση της αβακοπάνης με ριφαμπικίνη, έναν ισχυρό επαγωγέα του ενζύμου CYP3A4, 
προκάλεσε μείωση του εμβαδού κάτω από την καμπύλη χρόνου-συγκέντρωσης (AUC) και της 
μέγιστης συγκέντρωσης στο πλάσμα (Cmax) της αβακοπάνης κατά περίπου 93% και 79%, αντίστοιχα. 
Καθώς αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της αποτελεσματικότητας της 
αβακοπάνης, η χρήση ισχυρών επαγωγέων του ενζύμου CYP3A4 (π.χ. καρβαμαζεπίνη, 
ενζαλουταμίδη, μιτοτάνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη, ριφαμπικίνη και βαλσαμόχορτο) με 
αβακοπάνη θα πρέπει να αποφεύγεται (βλ. παράγραφο 4.4). Οι ασθενείς που αναμένεται να 
χρειαστούν μακροχρόνια χορήγηση αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων δεν θα πρέπει να 
λαμβάνουν θεραπεία με αβακοπάνη. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η βραχυχρόνια χορήγηση σε έναν 
ασθενή που χρησιμοποιεί ήδη αβακοπάνη, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται στενά για τυχόν 
επανεμφάνιση της δραστηριότητας της νόσου. 
 
Επίδραση των μέτριων επαγωγέων του CYP3A4 στην αβακοπάνη 
 
Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση όταν συνταγογραφούνται μέτριοι επαγωγείς του CYP3A4 (π.χ. 
βοσεντάνη, εφαβιρένζη, ετραβιρίνη και μονταφινίλη) ως συγχορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα με 
την αβακοπάνη και αξιολογήστε προσεκτικά την αναλογία οφέλους/κινδύνου της αβακοπάνης. 
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Επίδραση των ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 στην αβακοπάνη 
 
Η συγχορήγηση της αβακοπάνης με ιτρακοναζόλη, έναν ισχυρό αναστολέα του ενζύμου CYP3A4, 
προκάλεσε αύξηση της AUC και της Cmax της αβακοπάνης κατά περίπου 2.2 φορές και 1,9 φορές, 
αντίστοιχα. Συνεπώς, οι ισχυροί αναστολείς του ενζύμου CYP3A4 (π.χ. μποσεπρεβίρη, 
κλαριθρομυκίνη, κονιβαπτάνη, ινδιναβίρη, ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, λοπιναβίρη/ριτοναβίρη, 
μιμπεφραδίλη, νεφαζοδόνη, νελφιναβίρη, ποσακοναζόλη, ριτοναβίρη, σακουϊναβίρη, τελαπρεβίρη, 
τελιθρομυκίνη και βορικοναζόλη) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς οι οποίοι 
έλαβαν θεραπεία με αβακοπάνη. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για δυνητική αύξηση των 
ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω αύξησης της έκθεσης της αβακοπάνης. 
 
Το γκρέιπφρουτ και ο χυμός γκρέιπφρουτ μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση της αβακοπάνης. 
Συνεπώς, το γκρέιπφρουτ και ο χυμός γκρέιπφρουτ θα πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς που 
λαμβάνουν θεραπεία με αβακοπάνη. 
 
Επίδραση της αβακοπάνης σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
 
Η αβακοπάνη είναι ένας ασθενής αναστολέας του CYP3A4 in vivo και μπορεί να αυξήσει τις εκθέσεις 
στο πλάσμα των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που είναι υποστρώματα του CYP3A4 
με στενό θεραπευτικό δείκτη (π.χ. αλφεντανύλη, κυκλοσπορίνη, διυδροεργοταμίνη, εργοταμίνη, 
φαιντανύλη, σιρόλιμους και τακρόλιμους). Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση αυτών των 
φαρμακευτικών προϊόντων με αβακοπάνη. Οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την 
περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων με στενό 
θεραπευτικό δείκτη. 
 
Επίδραση της υδροξυστεατικής μακρογλυκερόλης σε ευαίσθητα υποστρώματα της Ρ-γλυκοπρωτεΐνης 
(P-gp) 
 
Η κλινικά σχετική επίδραση του εκδόχου υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη σε ευαίσθητα 
υποστρώματα της P-gp με σχετικά χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα (π.χ. ετεξιλική διαβιγατράνη) δεν μπορεί 
να αποκλειστεί. Προσέξτε κατά τη χρήση υποστρωμάτων της P-gp με χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα σε 
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αβακοπάνη. 
 
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 
 
Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία/Κύηση 
 
Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση της αβακοπάνης σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα (βλ. παράγραφο 5.3). 
 
Η αβακοπάνη δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και σε γυναίκες σε 
αναπαραγωγική ηλικία χωρίς την χρήση αντισύλληψης. 
 
Θηλασμός 
 
Η αβακοπάνη δεν έχει μετρηθεί στο γάλα ζώων που θηλάζουν. Ωστόσο, η αβακοπάνη έχει ανιχνευτεί 
στο πλάσμα σε απογόνους ζώων που θηλάζουν χωρίς προφανείς επιδράσεις στους απογόνους (βλ. 
παράγραφο 5.3). 
 
Ο κίνδυνος στα νεογέννητα / βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα 
διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/ θα αποφευχθεί η θεραπεία με αβακοπάνη λαμβάνοντας υπόψη το 
όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για την γυναίκα. 
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Γονιμότητα 
 
Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις της αβακοπάνης στην ανθρώπινη γονιμότητα. 
Δεδομένα σε ζώα δεν υποδεικνύουν καμία επίδραση στη γονιμότητα ανδρών ή γυναικών (βλ. 
παράγραφο 5.3). 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 
 
Το Tavneos δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 
μηχανημάτων. 
 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας 
 
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ναυτία (23,5%), κεφαλαλγία (20,5%), αριθμός λευκών 
αιμοσφαιρίων μειωμένος (18,7%), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (14,5%), 
διάρροια (15,1%), έμετος (15,1%) και ρινοφαρυγγίτιδα (15,1%). 
Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι ανωμαλίες της ηπατικής λειτουργίας (5,4%) 
και πνευμονία (4,8%). 
 
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα 
 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στη βασική μελέτη φάσης 3 στην αγγειίτιδα που 
σχετίζεται με ANCA σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με αβακοπάνη παρατίθενται στον 
Πίνακα 1 ανά κατηγορία/οργανικό σύστημα (SOC) και συχνότητα. 
Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10) και όχι συχνές 
(≥1/1.000 έως <1/100). Σε κάθε κατηγορία συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται 
κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. 
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Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες 
Κατηγορία/οργανικό 
σύστημα 

Πολύ συχνές 
(≥ 1/10) 

Συχνές 
(≥1/100 έως <1/10) 

Όχι συχνές 
(≥1/1.000 έως <1/100) 

Λοιμώξεις και 
παρασιτώσεις 

Λοίμωξη του 
ανώτερου 
αναπνευστικού 
συστήματος, 
Ρινοφαρυγγίτιδα 

Πνευμονία, 
Ρινίτιδα, 
Ουρολοίμωξη,  
Παραρινοκολπίτιδα,  
Βρογχίτιδα, 
Γαστρεντερίτιδα,  
Λοίμωξη του κατώτερου 
αναπνευστικού 
συστήματος,  
Κυτταρίτιδα,  
Έρπης ζωστήρας,  
Γρίπη, 
Καντιντίαση του στόματος,  
Στοματικός έρπης,  
Μέση ωτίτιδα,  
 

 

Διαταραχές του 
αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος 

 Ουδετεροπενία  

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος 

Κεφαλαλγία   

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 

Ναυτία, 
Διάρροια, 
Έμετος 

Άλγος άνω κοιλιακής 
χώρας 

 

Διαταραχές του ήπατος και 
των χοληφόρων 

Δοκιμασίες 
ηπατικής 
λειτουργίας 
αυξημένες* 

  

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού 

  Αγγειοοίδημα 

Παρακλινικές εξετάσεις Αριθμός λευκών 
αιμοσφαιρίων 
μειωμένος** 

Φωσφοκινάση κρεατίνης 
αίματος αυξημένη 

 

* Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, ολική χολερυθρίνη αίματος αυξημένη, ηπατική λειτουργία μη 
φυσιολογική, γ-γλουταμυλοτρανσφεράση αυξημένη, ηπατικά ένζυμα αυξημένα, τρανσαμινάσες αυξημένες. 

** Περιλαμβάνει λευκοπενία. 
 
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 
 
Αυξημένες δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας 
 
Στη βασική μελέτη φάσης 3 στην οποία έλαβαν δόση 330 ασθενείς, το 13,3% των ασθενών στην 
ομάδα της αβακοπάνης και το 11,6% των ασθενών στην ομάδα της πρεδνιζόνης είχαν μια 
ανεπιθύμητη ενέργεια αύξησης στις δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας (LFT). 
Στην ομάδα της αβακοπάνης, αναφέρθηκε αύξηση των LFT στη μελέτη φάσης 3, και περιλάμβανε την 
ηπατίτιδα (1,2%), τη χολοστατική ηπατίτιδα (0,6%) από τις οποίες ένας ασθενής ανέφερε τόσο 
ηπατίτιδα όσο και χολοστατική ηπατίτιδα ως διάγνωση, αναφέρθηκε ηπατοκυτταρικός τραυματισμός 
(0,6%) σε έναν ασθενή με διάγνωση ασυμπτωματικής ηπατίτιδας, κυτταρόλυσης και ανικτερικής 
χολόστασης χωρίς ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια. 
 
Στη βασική μελέτη φάσης 3, τα ανεπιθύμητα συμβάντα διαταραχών του ήπατος και των χοληφόρων 
ήταν πιο συχνά σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σχήμα που βασίζονταν σε συνδυασμό με 
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κυκλοφωσφαμίδη, ακολουθούμενη από αζαθειοπρίνη (10,2%), σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν 
θεραπεία με σχήμα που βασίζονταν σε συνδυασμό με ριτουξιμάμπη (3,7%). 
 
Το φαρμακευτικό προϊόν της μελέτης διακόπηκε προσωρινά ή μόνιμα λόγω αύξησης των LFT στο 
5,4% των ασθενών στην ομάδα της αβακοπάνης και στο 3,0% των ασθενών στην ομάδα της 
πρεδνιζόνης. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αύξησης των LFT αναφέρθηκαν στο 5,4% των 
ασθενών στην ομάδα της αβακοπάνης και στο 3,7% των ασθενών στην ομάδα της πρεδνιζόνης. Όλα 
τα σοβαρά ηπατικά συμβάντα υποχώρησαν με τη διακοπή της αβακοπάνης ή/και των άλλων δυνητικά 
ηπατοξικών φαρμακευτικών προϊόντων, περιλαμβανομένης της τριμεθοπρίμης και της 
σουλφαμεθοξαζόλης. 
 
Ουδετεροπενία 
 
Στη βασική μελέτη φάσης 3, ουδετεροπενία αναφέρθηκε σε 4 ασθενείς (2,4%) που έλαβαν θεραπεία 
σε κάθε ομάδα θεραπείας. 
Αναφέρθηκε μία περίπτωση ακοκκιοκυττάρωσης στην ομάδα της πρεδνιζόνης και στην ομάδα της 
αβακοπάνης. 
 
Ο ασθενής στην ομάδα της αβακοπάνης παρατηρήθηκε ότι είχε κεντρική ουδετεροπενία σε μια βιοψία 
μυελού των οστών, η οποία υποχώρησε αυτόματα, χωρίς πρόσθετη θεραπεία. 
 
Αυξημένη φωσφοκινάση κρεατίνης 
 
Στη βασική μελέτη φάσης 3, 6 ασθενείς (3,6%) στην ομάδα της αβακοπάνης και 1 ασθενής (0,6%) 
στην ομάδα της πρεδνιζόνης είχαν ανεπιθύμητες ενέργειες αύξησης της φωσφοκινάσης κρεατίνης 
(CPK). 
 
Υπερευαισθησία, συμπεριλαμβανομένου αγγειοοιδήματος 
 
Στη βασική μελέτη φάσης 3, 2 ασθενείς (1,2%) στην ομάδα της αβακοπάνης είχαν μια ανεπιθύμητη 
ενέργεια αγγειοοιδήματος. Ένας ασθενής νοσηλεύτηκε για αυτό το συμβάν. Η αβακοπάνη διακόπηκε 
προσωρινά και τα δύο συμβάντα υποχώρησαν χωρίς επακόλουθα. Η χορήγηση αβακοπάνης 
ξανάρχισε σε έναν ασθενή και δεν επανεμφανίστηκε αγγειοοίδημα. 
 
Διαταραχές του γαστρεντερικού 
 
Στη βασική μελέτη φάσης 3, οι ανεπιθύμητες ενέργειες διαταραχών του γαστρεντερικού 
παρατηρήθηκαν στο 74,6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με αβακοπάνη και ένα σχήμα που 
βασίζονταν στον συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη ακολουθούμενη από αζαθειοπρίνη, σε σύγκριση με 
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σχήμα που βασίζονταν σε συνδυασμό με ριτουξιμάμπη (53,3%). 
 
Ειδικοί πληθυσμοί 
 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
 
Συνολικά 3 έφηβοι μελετήθηκαν στη μελέτη φάσης 3, ένας στην ομάδα της πρεδνιζόνης και δύο στην 
ομάδα της αβακοπάνης. Δεν υπάρχουν δεδομένα για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών (βλ. 
παράγραφο 5.1). 
 
Ηλικιωμένοι ασθενείς 
 
Το προφίλ ασφάλειας ήταν παρόμοιο μεταξύ ασθενών ηλικίας ≥65 ετών και ενήλικων ασθενών 
ηλικίας <65 ετών στις κλινικές μελέτες. 
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Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
 
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος 
αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Η αβακοπάνη μελετήθηκε σε υγιείς συμμετέχοντες σε μέγιστη συνολική ημερήσια δόση 200 mg 
(χορηγούμενη ως 100 mg δύο φορές ημερησίως) για 7 ημέρες, χωρίς ενδείξεις δοσοπεριοριστικών 
τοξικοτήτων. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για τυχόν 
σημεία ή συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και η παροχή κατάλληλης συμπτωματικής και 
υποστηρικτικής περίθαλψης. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
 
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: δεν έχει ακόμα ορισθεί, κωδικός ATC: δεν έχει ακόμα ορισθεί 
 
Μηχανισμός δράσης 
 
Η αβακοπάνη είναι ένας εκλεκτικός ανταγωνιστής του ανθρώπινου υποδοχέα συμπληρώματος 5a 
(C5aR1 ή CD88) και αναστέλλει ανταγωνιστικά την αλληλεπίδραση μεταξύ του C5aR1 και της 
αναφυλατοξίνης C5a. 
Ο ειδικός και εκλεκτικός αποκλεισμός του C5aR1 από την αβακοπάνη μειώνει τις προφλεγμονώδεις 
επιδράσεις της C5a, στις οποίες συγκαταλέγονται η ενεργοποίηση και η μετανάστευση των 
ουδετερόφιλων και η προσκόλληση σε σημεία φλεγμονής μικρών αιμοφόρων αγγείων, η σύμπτυξη 
και η διαπερατότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων. 
 
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις 
 
Η αβακοπάνη αποκλείει την επαγόμενη από την C5a αυξορρύθμιση του CD11b (ιντεγκρίνη άλφα M) 
των ουδετερόφιλων που λαμβάνονται από ανθρώπους που έλαβαν δόση αβακοπάνης. Η CD11b 
διευκολύνει την προσκόλληση των ουδετερόφιλων στις επιφάνειες του ενδοθηλίου, ένα από τα 
βήματα στη διαδικασία νόσων αγγειίτιδας. 
 
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 
 
Συνολικά 330 ασθενείς ηλικίας 13 ετών και άνω με κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (GPA) (54,8%) 
ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (MPA) (45,2%) έλαβαν θεραπεία στην τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 
πολυκεντρική βασική μελέτη φάσης 3 ADVOCATE με διπλά εικονικό φάρμακο και δραστικό 
συγκριτικό φάρμακο για 52 εβδομάδες. 
 
Ο σχεδιασμός της μελέτης ADVOCATE παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. 
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Εικόνα 1 Σχεδιασμός της μελέτης ADVOCATE 
 

AZA = αζαθειοπρίνη, CYC = κυκλοφωσφαμίδη, ΕΦ = ενδοφλέβια, MMF = μυκοφαινολική μοφετίλη, 
RTX =ριτουξιμάμπη 
 
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1 σε μία από τις δύο ομάδες. 
• Ομάδα αβακοπάνης (N=166): Οι ασθενείς έλαβαν 30 mg αβακοπάνης δύο φορές ημερησίως για 

52 εβδομάδες και σχήμα σταδιακής μείωσης με εικονικό φάρμακο αντίστοιχο της πρεδνιζόνης 
για διάστημα 20 εβδομάδων, 

• Ομάδα συγκριτικού φαρμάκου (N=164): Οι ασθενείς έλαβαν εικονικό φάρμακο αντίστοιχο της 
αβακοπάνης δύο φορές ημερησίως για 52 εβδομάδες συν πρεδνιζόνη (σταδιακά μειούμενη από 
60 mg/ημέρα σε 0 σε διάστημα 20 εβδομάδων). 

 
Όλοι οι ασθενείς και στις δύο ομάδες έλαβαν τυπικά ανοσοκατασταλτικά σχήματα: 
• Ριτουξιμάμπη σε δόση 375 mg/m² για 4 εβδομαδιαίες ενδοφλέβιες δόσεις ή 
• Ενδοφλέβια κυκλοφωσφαμίδη για 13 εβδομάδες (15 mg/kg έως 1,2 g κάθε 2 έως 3 εβδομάδες) 

και, στη συνέχεια, αρχίζοντας από την εβδομάδα 15, από του στόματος αζαθειοπρίνη 1 mg/kg 
ημερησίως με τιτλοποίηση έως τα 2 mg/kg ημερησίως (επιτρεπόταν μυκοφαινολική μοφετίλη 
2 g ημερησίως αντί της αζαθειοπρίνης. Εάν η μυκοφαινολική μοφετίλη δεν ήταν καλά ανεκτή ή 
δεν ήταν διαθέσιμη, μπορούσε να χορηγηθεί μυκοφαινολικό νάτριο με εντερική επικάλυψη σε 
δόση-στόχο 1440 mg/ημέρα) ή 

• Από του στόματος κυκλοφωσφαμίδη για 14 εβδομάδες (2 mg/kg ημερησίως) ακολουθούμενη 
με από του στόματος αζαθειοπρίνη ή μυκοφαινολική μοφετίλη/μυκοφαινολικό νάτριο 
αρχίζοντας από την εβδομάδα 15 (ίδιο δοσολογικό σχήμα με την ενδοφλέβια 
κυκλοφωσφαμίδη). 

 
Για την πρώτη έγχυση της ριτουξιμάμπης, χορηγήθηκαν 100 mg μεθυλπρεδνιζολόνης ή αντίστοιχου 
φαρμάκου πριν από την έναρξη της έγχυσης της ριτουξιμάμπης. Επιτράπηκε η προκαταρκτική 
φαρμακευτική αγωγή με γλυκοκορτικοειδή για τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη έγχυση 
ριτουξιμάμπης. 
Οι μειώσεις ή οι προσαρμογές της δόσης της κυκλοφωσφαμίδης, της αζαθειοπρίνης και της 
μυκοφαινολάτης επιτρέπονταν ώστε να συμμορφώνονται με τις τυπικές προσεγγίσεις για τη 
μεγιστοποίηση της ασφάλειας αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων. 
 
Χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω σχήμα σταδιακής μείωσης των γλυκοκορτικοειδών που παρέχονταν 
από τη μελέτη (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2: Σχήμα σταδιακής μείωσης γλυκοκορτικοειδών – Ομάδα πρεδνιζόνης (mg ανά 
ημέρα) 

Ημέρα μελέτης Αβακοπάνη Συγκριτικό φάρμακο 
 Όλοι ≥55 kg <55 kg 
1 έως 7 0 60 45 
8 έως 14 0 45 45 
15 έως 21 0 30 30 
22 έως 42 0 25 25 
43 έως 56 0 20 20 
57 έως 70 0 15 15 
71 έως 98 0 10 10 
99 έως 140 0 5 5 
≥141 0 0 0 

 
Τα γλυκοκορτικοειδή που παρέχονταν εκτός της μελέτης, έπρεπε να αποφεύγονταν όσο το δυνατόν 
περισσότερο κατά τη διάρκεια της μελέτης, εκτός και εάν ήταν απολύτως αναγκαία λόγω κάποιας 
κατάστασης που απαιτούσε τη χρήση γλυκοκορτικοειδών (όπως ανεπάρκεια των επινεφριδίων). 
Ωστόσο, οι ασθενείς που παρουσίαζαν επιδείνωση ή υποτροπή της αγγειίτιδας που σχετίζονταν με 
ANCA κατά τη διάρκεια της μελέτης, μπορούσαν να λάβουν θεραπεία με έναν περιορισμένο κύκλο 
γλυκοκορτικοειδών. 
 
Οι ασθενείς στρωματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο της τυχαιοποίησης για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των ομάδων θεραπείας με βάση 3 παράγοντες: 
• Νεοδιαγνωσθείσα ή υποτροπιάζουσα αγγειίτιδα που σχετίζεται με ANCA, 
• Αγγειίτιδα που σχετίζεται με ANCA θετική για πρωτεϊνάση-3 (PR3) ή θετική για 

μυελοϋπεροξειδάση (ΜΡΟ), 
• Λήψη ενδοφλέβιας ριτουξιμάμπης, ενδοφλέβιας κυκλοφωσφαμίδης ή από του στόματος 

κυκλοφωσφαμίδης. 
 
Οι δύο ομάδες θεραπείας ήταν καλά ισορροπημένες σχετικά με τα αρχικά δημογραφικά στοιχεία και 
τα χαρακτηριστικά της νόσου των ασθενών (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Επιλεγμένα αρχικά χαρακτηριστικά στη βασική μελέτη ADVOCATE φάσης 3 
(Πληθυσμός με πρόθεση θεραπείας) 

Δημογραφικό χαρακτηριστικό Αβακοπάνη 
(N = 166) 

Συγκριτικό φάρμακο 
(N = 164) 

Ηλικία κατά τη διαλογή   
Μέση (SD), έτη 61 (14,6) 61 (14,5) 
Εύρος, έτη 13-83 15-88 

Κατάσταση αγγειίτιδας που σχετίζεται με ANCA, n 
(%) 

  

Νέα διάγνωση 115 (69,3) 114 (69,5) 
Υποτροπή 51 (30,7) 50 (30,5) 

Θετικότητα ANCA, n (%)   
PR3 72 (43,4) 70 (42,7) 
MPO 94 (56,6) 94 (57,3) 

Τύπος αγγειίτιδας που σχετίζεται με ANCA, n (%)   
Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (GPA) 91 (54,8) 90 (54,9) 
Μικροσκοπική αγγειίτιδα (MPA) 75 (45,2) 74 (45,1) 

Βαθμολογία BVAS   
Μέση (SD) 16,3 (5,87) 16,2 (5,69) 

eGFR   
Μέση (SD), mL/λεπτό/1,73 m2 50,7 (30,96) 52,9 (32,67) 

Προηγούμενη χρήση γλυκοκορτικοειδών (κατά τη 
διάρκεια της διαλογής) 

  

 n (%) 125 (75,3) 135 (82,3) 
Μέση (SD), ισοδύναμη δόση πρεδνιζόνης (mg) 654 (744,4) 728 (787,8) 

ANCA = κυτταροπλασματικό αυτοαντίσωμα κατά των ουδετερόφιλων, BVAS = Βαθμολογία δραστηριότητας 
αγγειίτιδας Birmingham, MPO = μυελοϋπεροξειδάση, PR3 = πρωτεϊνάση-3, SD = τυπική απόκλιση 
 
Ο στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν η αβακοπάνη θα μπορούσε να αποτελέσει 
αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς με αγγειίτιδα που σχετίζεται με ANCA, επιτρέποντας επίσης, 
παράλληλα, τη μείωση της χρήσης γλυκοκορτικοειδών χωρίς να διακυβευθεί η ασφάλεια ή η 
αποτελεσματικότητα. 
 
Ο κύριος στόχος ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των σχημάτων θεραπείας που 
περιγράφονται πιο πάνω στην επαγωγή και τη διατήρηση της ύφεσης σε ασθενείς με αγγειίτιδα που 
σχετίζεται με ANCA, με βάση τα δύο κύρια καταληκτικά σημεία: 
• το ποσοστό των ασθενών με ύφεση της νόσου που ορίζεται ως επίτευξη βαθμολογίας 

δραστηριότητας αγγειίτιδας Birmingham (Birmingham Vasculitis Activity Score, BVAS) 0 και 
μη λήψη γλυκοκορτικοειδών για τη θεραπεία της αγγειίτιδας που σχετίζεται με ANCA εντός 
4 εβδομάδων πριν από την εβδομάδα 26, 

• το ποσοστό των ασθενών με διατηρούμενη ύφεση που ορίζεται ως ύφεση κατά την 
εβδομάδα 26 χωρίς υποτροπή μέχρι την εβδομάδα 52 και BVAS 0 και μη λήψη 
γλυκοκορτικοειδών για τη θεραπεία της αγγειίτιδας που σχετίζεται με ANCA εντός 
4 εβδομάδων πριν από την εβδομάδα 52. 

 
Τα δύο κύρια καταληκτικά σημεία εξετάστηκαν διαδοχικά για μη κατωτερότητα και ανωτερότητα, με 
τη χρήση μιας διαδικασίας «θυροφύλαξης» για τη διατήρηση του ποσοστού σφάλματος τύπου I στο 
0,05. 
 
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4: Ύφεση κατά την εβδομάδα 26 και διατήρηση της ύφεσης κατά την εβδομάδα 52 στη 
βασική μελέτη ADVOCATE φάσης 3 (Πληθυσμός με πρόθεση θεραπείας) 

 

Αβακοπάνη 
N=166 
n (%) 

Συγκριτικό 
φάρμακο 

N=164 
n (%) 

Εκτίμηση της 
διαφοράς της 

θεραπείας σε %α 
Ύφεση την εβδομάδα 26 120 (72,3) 115 (70,1) 3,4 

95% CI 64,8, 78,9 62,5, 77,0 −6,0, 12,8 
Διατήρηση της ύφεσης την εβδομάδα 52 109 (65,7) 90 (54,9) 12,5β 

95% CI 57,9, 72,8 46,9, 62,6 2,6, 22,3 
CI = διάστημα εμπιστοσύνης 
α Υπολογίστηκαν τα αμφίπλευρα 95% CI, με προσαρμογή για τους παράγοντες στρωματοποίησης 

τυχαιοποίησης. 
β Τιμή ανωτερότητας p = 0,013 (αμφίπλευρη) 
 
Η αποτελεσματικότητα που παρατηρήθηκε ήταν συνεπής σε όλες τις σχετικές υποομάδες, δηλαδή σε 
ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα νόσο και σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα νόσο, θετικούς για PR3 και 
MPO ANCA, GPA και MPA και σε άντρες και γυναίκες. Τα αποτελέσματα αποτελεσματικότητας ανά 
θεραπεία υποβάθρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 
 
Πίνακας 5: Ύφεση κατά την εβδομάδα 26 και διατήρηση της ύφεσης κατά την εβδομάδα 52 στη 

βασική μελέτη ADVOCATE φάσης 3 ανά θεραπεία υποβάθρου (Πληθυσμός με 
πρόθεση θεραπείας) 

 
Αβακοπάνη 

n/N (%) 

Συγκριτικό 
φάρμακο 
n/N (%) 

Διαφορά σε %, 
95% CIa 

Ύφεση την εβδομάδα 26 
Ασθενείς που λάμβαναν 
ενδοφλέβια ριτουξιμάμπη 

83/107 (77,6) 81/107 (75,7) 1,9 (−9,5, 13,2) 

Ασθενείς που λάμβαναν 
ενδοφλέβια ή από του στόματος 
κυκλοφωσφαμίδη 

37/59 (62,7) 34/57 (59,6) 3,1 (−14,7, 20,8) 

Διατήρηση της ύφεσης την εβδομάδα 52 
Ασθενείς που λάμβαναν 
ενδοφλέβια ριτουξιμάμπη 

76/107 (71,0) 60/107 (56,1) 15,0 (2,2, 27,7) 

Ασθενείς που λάμβαναν 
ενδοφλέβια ή από του στόματος 
κυκλοφωσφαμίδη 

33/59 (55,9) 30/57 (52,6) 3,3 (−14,8, 21,4) 

α Τα αμφίπλευρα διαστήματα εμπιστοσύνης 95% (CI) υπολογίζονται για τη διαφορά των ποσοστών 
(αβακοπάνη μείον συγκριτικό φάρμακο) με τη χρήση της μεθόδου Wald. 

 
Τοξικότητα γλυκοκορτικοειδών 
 
Στη βασική μελέτη ADVOCATE φάσης 3, η μέση συνολική αθροιστική ισοδύναμη δόση πρεδνιζόνης 
από την ημέρα 1 έως το τέλος της θεραπείας ήταν περίπου 2,7πλάσια στην ομάδα του συγκριτικού 
φαρμάκου έναντι της ομάδας της αβακοπάνης (3.654,5 mg έναντι 1.348,9 mg, αντίστοιχα). 
 
Από την αρχική αξιολόγηση έως την εβδομάδα 26, το 86,1% των ασθενών που χρησιμοποιούν 
αβακοπάνη έλαβαν γλυκοκορτικοειδή που δεν παρέχονται από τη μελέτη. Στην ομάδα του 
συγκριτικού φαρμάκου, η πλειονότητα των γλυκοκορτικοειδών οφειλόταν στο σχήμα πρεδνιζόνης 
που ορίζεται από το πρωτόκολλο.  
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Εικόνα 1: Μέση συνολική ημερήσια ισοδύναμη δόση πρεδνιζόνης γλυκοκορτικοειδών ανά 
ασθενή ανά εβδομάδα της μελέτης στη μελέτη ADVOCATE (πληθυσμός Πρόθεσης 
θεραπείας) 

 

 
 
Ο δείκτης τοξικότητας γλυκοκορτικοειδών (Glucocorticoid Toxicity Index, GTI) αξιολογεί τη 
νοσηρότητα που σχετίζεται με τα γλυκοκορτικοειδή και περιλαμβάνει μετρήσεις του δείκτη μάζας 
σώματος, της ανοχής στη γλυκόζη, των λιπιδίων, της μυοπάθειας από στεροειδή, της δερματικής 
τοξικότητας, της νευροψυχιατρικής τοξικότητας και της λοίμωξης. Ο υψηλότερος δείκτης GTI 
υποδεικνύει μεγαλύτερη τοξικότητα γλυκοκορτικοειδών. Ο GTI περιέχει την αθροιστική βαθμολογία 
επιδείνωσης (CWS), η οποία καταγράφει την αθροιστική τοξικότητα με την πάροδο του χρόνου και 
την αθροιστική βαθμολογία βελτίωσης (AIS), η οποία καταγράφει τόσο τη βελτίωση, όσο και την 
επιδείνωση της τοξικότητας με την πάροδο του χρόνου. 
 
Οι δύο βαθμολογίες GTI (CWS και AIS) της ομάδας της αβακοπάνης έναντι της ομάδας του 
συγκριτικού φαρμάκου συνοψίζονται στον Πίνακα 6. Τα μέτρα της GTI ήταν δευτερεύοντα 
καταληκτικά σημεία στη μελέτη και δεν ελέγχονται για πολλαπλότητα. 
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Πίνακας 6: Αποτελέσματα δείκτη τοξικότητας γλυκοκορτικοειδών στη βασική μελέτη 
ADVOCATE φάσης 3 (Πληθυσμός με πρόθεση θεραπείας) 

 

Αβακοπάνη 
N = 166 

 

Συγκριτικό 
φάρμακο 
N = 164 

 

Διαφορά μεταξύ 
των ομάδων, 95% 

CI 
Αθροιστική βαθμολογία επιδείνωσης (CWS) 
Εβδομάδα 13 (μέσος όρος ελάχιστων 
τετραγώνων) 

25,7 36,6 −11,0 (−19,7, −2,2) 

Εβδομάδα 26 (μέσος όρος ελάχιστων 
τετραγώνων) 

39,7 56,6 −16,8 (−25,6, −8,0) 

Αθροιστική βαθμολογία βελτίωσης (AIS) 
Εβδομάδα 13 (μέσος όρος ελάχιστων 
τετραγώνων) 

9,9 23,2 −13,3 (−22,2, −4,4) 

Εβδομάδα 26 (μέσος όρος ελάχιστων 
τετραγώνων) 

11,2 23,4 −12,1 (−21,1, −3,2) 

 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
 
Συνολικά 3 έφηβοι αξιολογήθηκαν στη βασική μελέτη ADVOCATE φάσης 3, δύο στην ομάδα της 
αβακοπάνης και ένας στην ομάδα του συγκριτικού φαρμάκου. Ένας έφηβος στην ομάδα της 
αβακοπάνης διέκοψε τη θεραπεία λόγω της επιδεινούμενης νεφρικής αγγειίτιδας. Ο δεύτερος έφηβος 
ασθενής που έλαβε αβακοπάνη ολοκλήρωσε τη θεραπεία, πέτυχε ύφεση κατά την εβδομάδα 26 και 
διατήρησε την ύφεση την εβδομάδα 52. 
Ο έφηβος στην ομάδα του συγκριτικού φαρμάκου διέκοψε τη θεραπεία λόγω μη συμμόρφωσης με την 
αντισύλληψη. 
 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των 
αποτελεσμάτων των μελετών με την αβακοπάνη σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του 
παιδιατρικού πληθυσμού για τη θεραπεία της αγγειίτιδας που σχετίζεται με ANCA (βλέπε 
παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση). 
 
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Κατά τη χορήγηση χωρίς φαγητό, η μέγιστη συγκέντρωση της αβακοπάνης στο πλάσμα (Cmax) 
παρουσιάζεται σε διάμεσο χρόνο (tmax) περίπου 2 ωρών. Η αβακοπάνη έχει παρουσιάσει μια σχεδόν 
ανάλογη της δόσης αύξηση της συστηματικής έκθεσης στο εύρος δόσης από 10 έως 30 mg. 
Η συγχορήγηση 30 mg σε σκεύασμα καψακίου με γεύμα υψηλό σε λιπαρά, με πολλές θερμίδες 
αυξάνει την έκθεση στην αβακοπάνη στο πλάσμα (AUC) κατά περίπου 72% και μειώνει την tmax κατά 
περίπου 3 ώρες. Ωστόσο, η Cmax δεν επηρεάζεται. 
 
Κατανομή 
 
Η αναστρέψιμη πρόσδεση σε πρωτεΐνες στο πλάσμα (π.χ. στην αλβουμίνη και στην α1-όξινη 
γλυκοπρωτεΐνη) της αβακοπάνης και του μεταβολίτη M1 είναι μεγαλύτερη από 99,9%. Ο 
φαινομενικός όγκος κατανομής είναι υψηλός (Vz/F 3.000 – 11.000 l), υποδεικνύοντας ευρεία 
κατανομή της δραστικής ουσίας στους ιστούς. 
 
Βιομετασχηματισμός 
 
Η αβακοπάνη αποβάλλεται κυρίως μέσω του μεταβολισμού φάσης I. Μετά την από του στόματος 
χορήγηση ραδιοσημασμένης αβακοπάνης, το κύριο μέρος των σχετιζόμενων με τη δραστική ουσία 
υλικών ανακτήθηκε στα κόπρανα με τη μορφή μεταβολιτών φάσης I. Ένας κύριος μεταβολίτης (M1), 
ένα μονο-υδροξυλιωμένο προϊόν της αβακοπάνης, υπήρχε στο ~12% των συνολικών σχετιζόμενων με 
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τη δραστική ουσία υλικών στο πλάσμα. Αυτός ο μεταβολίτης αποτελεί το 30 έως 50% της έκθεσης 
στο μητρικό φάρμακο και έχει περίπου την ίδια δραστικότητα με την αβακοπάνη στο C5aR1. Το 
κυτόχρωμα P450 (CYP) 3A4 είναι το κύριο ένζυμο που είναι υπεύθυνο για την κάθαρση της 
αβακοπάνης και για τον σχηματισμό και την κάθαρση του μεταβολίτη M1. 
 
Η αβακοπάνη είναι ασθενής αναστολέας του CYP3A4 και του CYP2C9 όπως υποδεικνύεται από μια 
μέτρια αύξηση της AUC των δραστικών ουσιών-ανιχνευτών μιδαζολάμης (1,81-πλάσια) και 
σελεκοξίμπης (1,15-πλάσια), αντίστοιχα. 
 
In vitro, η αβακοπάνη δεν είναι αναστολέας ή επαγωγέας άλλων ενζύμων CYP. 
 
Η αβακοπάνη κατέδειξε αμελητέα έως ασθενή αναστολή των κοινών μεταφορέων in vitro. Συνεπώς, 
κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις δεν είναι πιθανές όταν η αβακοπάνη συγχορηγείται με ουσίες 
που είναι υποστρώματα ή αναστολείς αυτών των μεταφορέων. 
 
Αποβολή 
 
Με βάση τη φαρμακοκινητική πληθυσμιακή ανάλυση, η συνολική φαινομενική κάθαρση από τον 
οργανισμό (CL/F) της αβακοπάνης είναι 16,3 l/h (95% CI: 13,1 – 21,1 l/h). Ο διάμεσος τελικός 
χρόνος ημίσειας ζωής είναι 510 ώρες (21 ημέρες) με βάση τη φαρμακοκινητική πληθυσμιακή 
ανάλυση. Όταν η αβακοπάνη διακόπτεται μετά την επίτευξη σταθερής κατάστασης, η υπολειπόμενη 
συγκέντρωση της αβακοπάνης στο πλάσμα προβλέπεται να μειωθεί στο ~20%, <10% και <5% της 
μέγιστης συγκέντρωσης σε σταθερή κατάσταση περίπου 4 εβδομάδες, 7 εβδομάδες και 10 εβδομάδες, 
αντίστοιχα, μετά την τελευταία δόση. 
 
Μετά τη χορήγηση ραδιοσημασμένης αβακοπάνης από του στόματος, περίπου το 77% και το 10% της 
ραδιενέργειας ανακτήθηκε στα κόπρανα και στα ούρα, αντίστοιχα και 7% και <0,1% της ραδιενεργής 
δόσης ανακτήθηκε ως αμετάβλητη αβακοπάνη στα κόπρανα και στα ούρα, αντίστοιχα. Αυτά τα 
αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η κύρια οδός της κάθαρσης της αβακοπάνης είναι ο μεταβολισμός, 
ακολουθούμενος από τη χολική απέκκριση των μεταβολιτών στα κόπρανα και ότι η άμεση απέκκριση 
της αβακοπάνης στα ούρα ή στα κόπρανα μέσω της χολής είναι αμελητέα. 
 
Ειδικοί πληθυσμοί 
 
Ηλικιωμένοι 
 
Η φαρμακοκινητική πληθυσμιακή ανάλυση δεν διαπίστωσε καμία σημαντική επίδραση της ηλικίας 
(μεταξύ ενηλίκων) στην έκθεση της αβακοπάνης στο πλάσμα. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένα 
φαρμακοκινητικά δεδομένα σε ασθενείς ηλικίας άνω των 75 ετών σε κλινικές μελέτες. Δεν απαιτείται 
προσαρμογή της δόσης στους ηλικιωμένους ασθενείς (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες της αβακοπάνης έχουν εξεταστεί σε 16 συμμετέχοντες με ήπια (Child-
Pugh κατηγορίας Α) ή μέτρια (Child-Pugh κατηγορίας B) ηπατική δυσλειτουργία. Κατά τη σύγκριση 
με φυσιολογικούς μάρτυρες, δεν παρατηρήθηκε καμία φαρμακολογικά σημαντική διαφορά στην 
έκθεση (μέσοι λόγοι Cmax και AUC ≤ 1,3) στην αβακοπάνη ή στον κύριο μεταβολίτη M1 της. 
Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητη καμία προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
Η αβακοπάνη δεν έχει μελετηθεί σε συμμετέχοντες με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh 
κατηγορίας C) (βλ. παράγραφο 4.2). 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Με βάση τη φαρμακοκινητική πληθυσμιακή ανάλυση, η έκθεση στο πλάσμα της αβακοπάνης είναι 
παρόμοια μεταξύ ασθενών με νεφρική δυσλειτουργία και υγιών συμμετεχόντων. Συνεπώς, δεν είναι 
απαραίτητη καμία προσαρμογή της δόσης με βάση τη νεφρική λειτουργία (βλ. παράγραφο 4.2). 
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Η αβακοπάνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με αγγειίτιδα που σχετίζεται με ANCA με eGFR 
χαμηλότερο από 15 ml/min/1,73 m² οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και έχουν ανάγκη 
αιμοκάθαρσης ή ανταλλαγής πλάσματος. 
 
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 
 
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις 
συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, 
γονοτοξικότητας και καρκινογόνου δράσης. 
 
Γονιμότητα και πρώιμη εμβρυϊκή ανάπτυξη 
 
Η αβακοπάνη δεν προκάλεσε καμία επίδραση στην αναπαραγωγική ικανότητα αρρένων ή θηλέων 
(γονιμότητα) ή στην πρώιμη ανάπτυξη σε χάμστερ σε δόσεις από του στόματος ισοδύναμες έως και 
6,8 φορές μεγαλύτερες από την κλινική AUC. 
 
Εμβρυϊκή ανάπτυξη 
 
Η αβακοπάνη δεν ήταν τερατογόνος κατά τη χορήγηση δόσης από του στόματος σε χάμστερ και 
κουνέλια. Σε χάμστερ, παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση των σκελετικών παραλλαγών (βραχεία 
θωρακοοσφυϊκή υπεράριθμη πλευρά) σε έκθεση ισοδύναμη με το 5,3πλάσιο της κλινικής AUC. Σε 
κουνέλια, η αβακοπάνη προκάλεσε μητρική τοξικότητα (ανεπιθύμητα κλινικά σημεία και αποβολές), 
αλλά όχι τοξικότητα στα έμβρυα σε δόση 0,6πλάσια της κλινικής AUC. 
 
Προγενετική και μεταγενετική ανάπτυξη 
 
Η αβακοπάνη δεν προκάλεσε ανεπιθύμητες ενέργειες στους θηλυκούς απογόνους κατά τη χορήγηση 
σε χάμστερ σε εκθέσεις έως και 6,3πλάσιες της κλινικής AUC κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 
σε όλη τη διάρκεια της γαλουχίας μέχρι τον απογαλακτισμό. Σε αρσενικά, υπήρχε μια μικρή 
καθυστέρηση στον διαχωρισμό της ακροποσθίας σε επίπεδα 3,7 φορές μεγαλύτερα από το κλινικό 
AUC. Αυτό το μεμονωμένο εύρημα θεωρείται ότι είναι χαμηλής τοξικολογικής σημασίας και δεν 
σχετίζονταν με μείωση της αναπαραγωγικής απόδοσης. 
Η ανάλυση των επιπέδων της αβακοπάνης στο πλάσμα στις μητέρες σε γαλουχία και των επιπέδων 
στο πλάσμα στους απογόνους που θήλαζαν κατέδειξε την παρουσία αβακοπάνης, γεγονός το οποίο 
υποδηλώνει ότι η αβακοπάνη είναι πιθανό να εκκρίνεται στο γάλα των χάμστερ που θηλάζουν. 
 
Καρκινογόνος δράση 
Η ενδεχόμενη καρκινογόνος δράση της αβακοπάνης αξιολογήθηκε σε μια 2-ετή μελέτη σε 
αρουραίους και χάμστερ. Σε άρρενες αρουραίους, παρατηρήθηκε ελάχιστα αυξημένη επίπτωση 
αδενώματος C-κυττάρων θυρεοειδούς σε αρουραίους που έλαβαν θεραπεία με αβακοπάνη. Αυτή η 
αύξηση δεν ήταν στατιστικά σημαντική και η επίπτωση ήταν εντός του ιστορικού εύρους ελέγχου. Η 
αβακοπάνη δεν ήταν καρκινογόνος σε χάμστερ, το φαρμακολογικά σχετικό είδος. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόμενο του καψακίου 
 
Υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη 
Πολυαιθυλενογλυκόλη (4000) 
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Περίβλημα του καψακίου 
 
Ζελατίνη 
Σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172) 
Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172) 
Τιτανίου διοξείδιο (E171) 
Πολυσορβικό 80 
 
Μελάνι εκτύπωσης 
 
Σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172) 
Κόμμεα λάκκας (σέλακ) 
Καλίου υδροξείδιο 
 
6.2 Ασυμβατότητες 
 
Δεν εφαρμόζεται. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τη φύλαξή του. 
Φυλάσσετε στην αρχική φιάλη για να προστατεύεται από το φως. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) με πώμα εισχώρησης ασφαλείας για παιδιά και 
επαγωγική σφράγιση. 
Μεγέθη συσκευασιών με 30 ή 180 σκληρά καψάκια ή πολλαπλή συσκευασία των 540 σκληρών 
καψακίων (3 συσκευασίες των 180). 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
 
Καμία ειδική υποχρέωση. 
 
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Γαλλία 
 
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/21/1605/001 
EU/1/21/1605/002 
EU/1/21/1605/003 
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9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 11 Ιανουαρίου 2022 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

A. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ(ΕΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 

 
B. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ 
 

Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Δ. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
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A. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ(ΕΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ(ΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΤΙΔΩΝ 

 
Όνομα και διεύθυνση του(των) παρασκευαστή(ών) που είναι υπεύθυνος(οι) για την αποδέσμευση των 
παρτίδων 
 
Vifor France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris La Défense Cedex 
Γαλλία 
 
OM Pharma S.A. 
R. da Indústria, 2 
Quinta Grande 
Amadora, 2610-088 
Πορτογαλία 
 
Στο έντυπο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να αναγράφεται το όνομα 
και η διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση της σχετικής παρτίδας. 
 
 
B. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή (βλ. παράρτημα Ι: 
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παράγραφος 4.2). 
 
Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
• Εκθέσεις περιοδικής παρακολούθησης της ασφάλειας (PSURs) 
 
Οι απαιτήσεις για την υποβολή των PSURs για το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν ορίζονται στον 
κατάλογο με τις ημερομηνίες αναφοράς της Ένωσης (κατάλογος EURD) που παρατίθεται στην 
παράγραφο 7, του άρθρου 107γ, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και κάθε επακόλουθης επικαιροποίησης 
όπως δημοσιεύεται στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τα φάρμακα. 
 
Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) θα υποβάλλει την πρώτη PSUR για το προϊόν μέσα σε 
6 μήνες από την έγκριση. 
 
 
Δ. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
• Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου (ΣΔΚ) 
 
Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) θα διεξαγάγει τις απαιτούμενες δραστηριότητες και 
παρεμβάσεις φαρμακοεπαγρύπνησης όπως παρουσιάζονται στο συμφωνηθέν ΣΔΚ που παρουσιάζεται 
στην ενότητα 1.8.2 της άδειας κυκλοφορίας και οποιεσδήποτε επακόλουθες εγκεκριμένες 
αναθεωρήσεις του ΣΔΚ. 
 
Ένα επικαιροποιημένο ΣΔΚ θα πρέπει να κατατεθεί: 
• Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, 
• Οποτεδήποτε τροποποιείται το σύστημα διαχείρισης κινδύνου, ειδικά ως αποτέλεσμα λήψης 

νέων πληροφοριών που μπορούν να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στη σχέση οφέλους-κινδύνου 
ή ως αποτέλεσμα της επίτευξης ενός σημαντικού οροσήμου (φαρμακοεπαγρύπνηση ή 
ελαχιστοποίηση κινδύνου). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 30 ΚΑΙ 180 ΚΑΨΑΚΙΩΝ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Tavneos 10 mg σκληρά καψάκια 
αβακοπάνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 10 mg αβακοπάνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Περιέχει υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη 
Δείτε το φύλλο οδηγιών για πρόσθετες πληροφορίες. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
180 σκληρά καψάκια. 
30 σκληρά καψάκια. 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Τα καψάκια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα και να λαμβάνονται με το γεύμα. 
Μη συνθλίβετε, μη μασάτε και μην ανοίγετε. 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 
 
«Κωδικός QR που πρέπει να χρησιμοποιηθεί» + www.tavneos-patient.eu  
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ: 
 
 
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική φιάλη για να προστατεύεται από το φως. 
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10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Γαλλία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/21/1605/001 – 30 σκληρά καψάκια 
EU/1/21/1605/002 – 180 σκληρά καψάκια 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα: 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
 
15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Tavneos 
 
 
17. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ (2D) 
 
Δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (2D) που φέρει τον περιληφθέντα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. 
 
 
18. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 
PC 
SN 
NN 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ BLUEBOX) 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Tavneos 10 mg σκληρά καψάκια 
αβακοπάνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 10 mg αβακοπάνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Περιέχει υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη 
Δείτε το φύλλο οδηγιών για πρόσθετες πληροφορίες. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
180 σκληρά καψάκια. 
Μέρος πολλαπλής συσκευασίας. Δεν μπορεί να πωλείται ξεχωριστά. 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Τα καψάκια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα και να λαμβάνονται με το γεύμα. 
Μη συνθλίβετε, μη μασάτε και μην ανοίγετε. 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ: 
 
 
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική φιάλη για να προστατεύεται από το φως. 
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10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Γαλλία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/21/1605/003 – 540 σκληρά καψάκια (3 συσκευασίες των 180) 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα: 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
 
15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Tavneos 
 
 
17. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ (2D) 
 
Δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (2D) που φέρει τον περιληφθέντα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. 
 
 
18. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 
PC 
SN 
NN 
  



30 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) – 540 (3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 180) 
ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΨΑΚΙΑ (ΜΕ BLUEBOX) 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Tavneos 10 mg σκληρά καψάκια 
αβακοπάνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 10 mg αβακοπάνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Περιέχει υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη. 
Δείτε το φύλλο οδηγιών για πρόσθετες πληροφορίες. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Σκληρά καψάκια. 
Πολλαπλή συσκευασία: 540 (3 συσκευασίες των 180) σκληρά καψάκια 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Τα καψάκια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα και να λαμβάνονται με το γεύμα. 
Μη συνθλίβετε, μη μασάτε και μην ανοίγετε. 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 
 
«Κωδικός QR που πρέπει να χρησιμοποιηθεί» + www.tavneos-patient.eu  
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ: 
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9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική φιάλη για να προστατεύεται από το φως. 
 
 
10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Γαλλία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/21/1605/003 – 540 σκληρά καψάκια (3 συσκευασίες των 180) 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα: 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
 
15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Tavneos 
 
 
17. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ (2D) 
 
Δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (2D) που φέρει τον περιληφθέντα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. 
 
 
18. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 
PC 
SN 
NN 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Tavneos 10 mg σκληρά καψάκια 
αβακοπάνη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 10 mg αβακοπάνης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Περιέχει υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
180 σκληρά καψάκια. 
30 σκληρά καψάκια. 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Τα καψάκια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα και να λαμβάνονται με το γεύμα. 
Μη συνθλίβετε, μη μασάτε και μην ανοίγετε. 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ: 
 
 
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε στην αρχική φιάλη για να προστατεύεται από το φως. 
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10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Γαλλία 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/21/1605/001 – 30 σκληρά καψάκια 
EU/1/21/1605/002 – 180 σκληρά καψάκια 
EU/1/21/1605/003 – 540 σκληρά καψάκια (3 συσκευασίες των 180) 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα: 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
 
15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 
17. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ (2D) 
 
 
18. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
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B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή 
 

Tavneos 10 mg σκληρά καψάκια 
αβακοπάνη 

 
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο 

προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο 
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 
 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 
φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. 
• Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
• Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
• Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το 

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της 
ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας. 

• Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό 
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4. 

 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 
 
1. Τι είναι το Tavneos και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Tavneos 
3. Πώς να πάρετε το Tavneos 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το Tavneos 
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. Τι είναι το Tavneos και ποια είναι η χρήση του 
 
Τι είναι το Tavneos; 
 
Το Tavneos περιέχει τη δραστική ουσία αβακοπάνη, η οποία προσδένεται σε μια ειδική πρωτεΐνη στο 
σώμα, που ονομάζεται υποδοχέας του συμπληρώματος 5α. 
 
Ποια είναι η χρήση του Tavneos; 
 
Το Tavneos χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με βαθμιαία επιδεινούμενη νόσο που οφείλεται 
σε φλεγμονή των μικρών αιμοφόρων αγγείων και ονομάζεται κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα 
(GPA) και μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (MPA): 
• Η κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα προσβάλλει κυρίως τα μικρά αιμοφόρα αγγεία και τους 

ιστούς στους νεφρούς, τον πνεύμονα, τον φάρυγγα, τη μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους, 
αλλά επίσης και άλλα όργανα. Οι ασθενείς αναπτύσσουν μικρά ογκίδια (κοκκιώματα) μέσα και 
γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία που σχηματίζονται από βλάβες του ιστού που προκαλούνται από 
φλεγμονή. 

• Η μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα προσβάλλει τα πιο μικρά αιμοφόρα αγγεία. Προσβάλλει 
συχνά τους νεφρούς, αλλά μπορεί να προσβάλλει και άλλα όργανα. 

 
Ο υποδοχέας του συμπληρώματος 5α διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διέγερση της φλεγμονής. Το 
φάρμακο αυτό συνδέεται σε αυτόν και εμποδίζει τη λειτουργία του, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
τη φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία που παρατηρείται σε αυτές τις νόσους. 
 
Το Tavneos μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες που συνταγογραφούνται 
από τον γιατρό σας. 
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2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Tavneos 
 
Μην πάρετε το Tavneos 
 
• σε περίπτωση αλλεργίας στην αβακοπάνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του 

φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
 
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν πάρετε το Tavneos και κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε 
περίπτωση που είχατε ή έχετε: 
• ηπατική νόσο, όπως αυξημένα επίπεδα ολικής χολερυθρίνης που είναι μια κίτρινη ουσία από τη 

διάσπαση της χρωστικής του αίματος ή αυξημένα ηπατικά ένζυμα όπως τρανσαμινάσες 
• κάποια λοίμωξη, μη αναμενόμενο μωλωπισμό και αιμορραγία (αυτά είναι δύο συχνά σημεία 

ανεπάρκειας του μυελού των οστών) 
• ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, λοίμωξη από HIV ή φυματίωση 
• καρδιακή νόσο, όπως καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια, φλεγμονή των αιμοφόρων 

αγγείων της καρδιάς 
• οποιονδήποτε τύπο καρκίνου. 

 
Το Tavneos δεν συνιστάται σε ασθενείς με  
• ενεργή ηπατική νόσο ή 
• ενεργή, σοβαρή λοίμωξη. 
 
Ο γιατρός σας θα διενεργήσει εξετάσεις αίματος πριν από τη θεραπεία και όποτε είναι απαραίτητο 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας για να ελέγξει τα εξής: 
• προβλήματα με το ήπαρ σας (μετρώντας τα ηπατικά ένζυμα και την ολική χολερυθρίνη στο 

αίμα) 
• τον κίνδυνο λοίμωξης (μετρώντας τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων). 
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη θεραπεία.  
 
Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί για σημεία και συμπτώματα μιας λοίμωξης από ένα μικρόβιο που 
ονομάζεται Neisseria meningitidis. Αυτό συνιστάται για ενήλικες ασθενείς με GPA ή MPA. 
 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tavneos συνιστάται να λαμβάνετε θεραπεία για την πρόληψη μιας 
πνευμονικής λοίμωξης που ονομάζεται πνευμονία από Pneumocystis jirovecii. 
 
Οι εμβολιασμοί συνιστάται να πραγματοποιούνται πριν από τη θεραπεία με Tavneos ή όταν δεν 
υπάρχει ενεργή νόσος (κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα). 
 
Έχει αναφερθεί συνήθως επώδυνο, έντονο πρήξιμο κάτω από το δέρμα, κυρίως του προσώπου, κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας με το Tavneos. Εάν αυτό προσβάλλει τον λάρυγγα, μπορεί να προκαλέσει 
δυσκολία στην αναπνοή σας. Εάν παρουσιάσετε οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας ή 
του λάρυγγα ή εάν έχετε δυσκολία στην αναπνοή διακόψτε τη θεραπεία και αναζητήστε επείγουσα 
ιατρική συμβουλή. 
 
Παιδιά και έφηβοι 
 
Μη δίνετε αυτό το φάρμακο σε παιδιά κάτω των 18 ετών καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να 
γνωρίζουμε εάν το φάρμακο αυτό είναι ασφαλές και αποτελεσματικό σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. 
 
Άλλα φάρμακα και Tavneos 
 
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να 
πάρετε άλλα φάρμακα. 
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Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας ειδικά εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω φάρμακα: 
• καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη: φάρμακα για τη θεραπεία της επιληψίας και 

άλλων νόσων 
• ενζαλουταμίδη, μιτοτάνη: φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου 
• ριφαμπικίνη: ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φυματίωσης ή σε 

ορισμένες άλλες λοιμώξεις 
• βαλσαμόχορτο: ένα φυτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την ήπια κατάθλιψη. 
 
Εάν η βραχυχρόνια χρήση ενός από αυτά τα φάρμακα δεν μπορεί αποφευχθεί κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με Tavneos, ο γιατρός σας μπορεί να ελέγχει τακτικά την κατάστασή σας για να δει πόσο 
καλά λειτουργεί το Tavneos. 
 
Το Tavneos μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από τα παρακάτω φάρμακα: 
• αλφεντανύλη: παυσίπονο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης με 

αναισθητικά 
• μποσεπρεβίρη, τελαπρεβίρη: φάρμακα για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C 
• βοσεντάνη: φάρμακο για τη θεραπεία της υπέρτασης στους πνεύμονες και των πληγών στα 

δάκτυλα των χεριών και των ποδιών που ονομάζονται σκληρόδερμα 
• κλαριθρομυκίνη, τελιθρομυκίνη: αντιβιοτικά φάρμακα για τη θεραπεία βακτηριακών 

λοιμώξεων 
• κονιβαπτάνη: φάρμακο για τη θεραπεία χαμηλών επιπέδων νατρίου στο αίμα 
• κυκλοσπορίνη: φάρμακο για την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και την πρόληψη 

της απόρριψης του μοσχεύματος, τη θεραπεία βαριών δερματικών νόσων και βαριάς 
οφθαλμικής φλεγμονής ή φλεγμονής των αρθρώσεων 

• δαβιγατράνη: ένα αντιπηκτικό φάρμακο 
• διυδροεργοταμίνη, εργοταμίνη: φάρμακα για τη θεραπεία της ημικρανίας 
• φαιντανύλη: ισχυρό παυσίπονο 
• ινδιναβίρη, εφαβιρένζη, ετραβιρίνη, λοπιναβίρη/ριτοναβίρη, νελφιναβίρη, ριτοναβίρη, 

σακουϊναβίρη: φάρμακα για τη θεραπεία λοιμώξεων από HIV 
• ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη, βορικοναζόλη: φάρμακα για τη θεραπεία μυκητιασικών 

λοιμώξεων 
• κετοκοναζόλη: ένα φάρμακο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που προκαλούνται από 

την υπερβολική παραγωγή κορτιζόλης από τον οργανισμό, που ονομάζεται σύνδρομο Cushing 
• μιμπεφραδίλη: ένα φάρμακο για τη θεραπεία του ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού και της 

υψηλής αρτηριακής πίεσης 
• μονταφινίλη: φάρμακο για τη θεραπεία της ακραίας υπνηλίας 
• νεφαζοδόνη: φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης 
• σιρόλιμους, τακρόλιμους: φάρμακα για την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και 

την πρόληψη της απόρριψης του μοσχεύματος. 
 
Το Tavneos με τροφή και ποτό 
 
Αποφεύγετε το γκρέιπφρουτ και τον χυμό γκρέιπφρουτ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tavneos, 
καθώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν την επίδραση του φαρμάκου. 
 
Κύηση και θηλασμός 
 
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, 
ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. 
 
• Κύηση 

Αυτό το φάρμακο δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή σε γυναίκες σε 
αναπαραγωγική ηλικία που δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη. 
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• Θηλασμός 
Είναι άγνωστο εάν η αβακοπάνη διέρχεται στο μητρικό γάλα. Ο κίνδυνος στο μωρό δεν μπορεί 
να αποκλειστεί. Ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν θα σταματήσετε τη 
θεραπεία με Tavneos ή εάν θα σταματήσετε τον θηλασμό. 

 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων 
 
Θεωρείται απίθανο το Tavneos να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων. 
 
Το Tavneos περιέχει υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη 
 
Αυτή μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές και διάρροια. 
 
 
3. Πώς να πάρετε το Tavneos 
 
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του 
φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
 
Η συνιστώμενη δόση είναι 3 καψάκια το πρωί και 3 καψάκια το βράδυ. 
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Καταπίνετε τα καψάκια ολόκληρα με ένα ποτήρι νερό. Μη συνθλίβετε, μη μασάτε και μην ανοίγετε 
τα καψάκια. Παίρνετε τα καψάκια με φαγητό, 3 καψάκια το πρωί και 3 καψάκια το βράδυ. 
 
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Tavneos από την κανονική 
 
Μιλήστε αμέσως με τον γιατρό σας. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Tavneos 
 
Εάν μεσολαβούν περισσότερες από 3 ώρες μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δόση σας, πάρτε 
τη δόση που ξεχάσατε όσο το δυνατόν συντομότερα και έπειτα πάρτε την επόμενη δόση τη σωστή 
ώρα. 
 
Εάν απομένουν λιγότερες από 3 ώρες έως την επόμενη δόση σας, μην πάρετε τη δόση που ξεχάσατε. 
Απλά πάρτε την επόμενη δόση σας τη συνηθισμένη ώρα. 
 
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Tavneos 
 
Εάν παρουσιάσετε οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας ή του λάρυγγα ή εάν έχετε 
δυσκολία στην αναπνοή διακόψτε τη θεραπεία και αναζητήστε επείγουσα ιατρική συμβουλή. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μην σταματήσετε τη λήψη αυτού του φαρμάκου προτού 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή 
τον φαρμακοποιό σας. 
 
 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν 
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
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Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας εάν παρουσιαστούν οι παρακάτω ανεπιθύμητες 
ενέργειες: 
Πολύ συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε περισσότερα από 1 στα 10 άτομα) 
• εξέταση αίματος που παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα 

– ηπατικών ενζύμων (σημείο ηπατικών προβλημάτων) 
– χολερυθρίνης: μιας κίτρινης ουσίας από τη διάσπαση της χρωστικής του αίματος. 

 
Συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε έως 1 στα 10 άτομα) 
• φλεγμονή του πνεύμονα (τα συμπτώματα μπορεί να είναι συριγμός, δυσκολία στην αναπνοή ή 

πόνος στον θώρακα). 
 
Όχι συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε έως 1 στα 100 άτομα) 
• σοβαρή αλλεργική αντίδραση που προκαλεί πρήξιμο κάτω από το δέρμα, κυρίως στο πρόσωπο 

και μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή (αγγειοοίδημα). 
 
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν με τις ακόλουθες συχνότητες: 
Πολύ συχνές 
• λοίμωξη των ανώτερων αεραγωγών 
• ερεθισμός και φλεγμονή στον φάρυγγα και τη μύτη 
• κεφαλαλγία 
• αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) 
• διάρροια 
• έμετος 
• μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων στις εξετάσεις αίματος. 
 
Συχνές  
• φλεγμονή του εσωτερικού επιθηλίου της μύτης που προκαλεί φτέρνισμα, φαγούρα, ρινική 

καταρροή και έμφραξη της μύτης 
• ουρολοιμώξεις 
• φλεγμονή των παραρίνιων κόλπων ή των βρόγχων 
• φλεγμονή του τοιχώματος του στομάχου και του εντέρου 
• λοίμωξη των κατώτερων αεραγωγών 
• κυτταρίτιδα 
• έρπητας ζωστήρας 
• κρυολόγημα 
• μυκητιασική λοίμωξη από Candida ή έρπης του στόματος 
• λοίμωξη του μέσου ωτός 
• μειωμένος αριθμός ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζονται ουδετερόφιλα (τα 

συμπτώματα μπορεί να είναι λοιμώξεις, πυρετός ή επώδυνη κατάποση) 
• πόνο στην ανώτερη κοιλιακή χώρα 
• αυξημένα επίπεδα του ενζύμου φωσφοκινάση κρεατίνης στο αίμα (τα συμπτώματα μπορεί να 

είναι πόνος στον θώρακα, σύγχυση, ευαισθησία και πόνος των μυών, αιφνίδια αδυναμία ή 
μούδιασμα σημείων του σώματος). 

 
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 
 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών 
χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού 
συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων 
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια 
του παρόντος φαρμάκου. 
 
 
5. Πώς να φυλάσσετε το Tavneos 
 
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. 
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Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και 
στη φιάλη μετά την ένδειξη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που 
αναφέρεται εκεί. 
 
Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τη φύλαξή του. Φυλάσσετε στην 
αρχική φιάλη για να προστατεύεται από το φως. 
 
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον 
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα 
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το Tavneos 
 
• Η δραστική ουσία είναι η αβακοπάνη. 

Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 10 mg αβακοπάνης. 
• Τα άλλα συστατικά είναι: 

– υδροξυστεατική μακρογλυκερόλη 
– πολυαιθυλενογλυκόλη (4000) 
– ζελατίνη 
– πολυσορβικό 80 
– σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172), σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), σιδήρου οξείδιο μέλαν 

(E172) 
– τιτανίου διοξείδιο (E171) 
– κόμμεα λάκκας (σέλακ) 
– καλίου υδροξείδιο 

 
Εμφάνιση του Tavneos και περιεχόμενα της συσκευασίας 
 
Τα σκληρά καψάκια Tavneos αποτελούνται από κίτρινο σώμα και πορτοκαλί κάλυμμα με την ένδειξη 
«CCX168» με μαύρο μελάνι. 
Τα καψάκια έχουν μήκος 22 mm με διάμετρο 8 mm. 
Τα καψάκια συσκευάζονται σε πλαστικές φιάλες με πώμα εισχώρησης ασφαλείας για παιδιά. 
 
Το Tavneos διατίθεται σε  
• συσκευασίες των 30 σκληρών καψακίων ή  
• συσκευασίες των 180 σκληρών καψακίων ή  
• σε πολλαπλές συσκευασίες των 540 σκληρών καψακίων (3 μεμονωμένες συσκευασίες των 180 

σκληρών καψακίων). 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας 
 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris la Défense Cedex 
Γαλλία 
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Παρασκευαστής 
 
Vifor France 
100–101 Terrasse Boieldieu 
Tour Franklin La Défense 8 
92042 Paris La Défense Cedex 
Γαλλία 
 
OM Pharma S.A. 
R. da Indústria, 2 
Quinta Grande 
Amadora, 2610-088 
Πορτογαλία 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας. 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 
 
Άλλες πηγές πληροφοριών 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι με άλλες 
ιστοσελίδες που αφορούν σπάνιες ασθένειες και θεραπείες. 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στην παρακάτω URL: 
http://www.tavneos-patient.eu. 
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