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Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt 
som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for 
informasjon om bivirkningsrapportering. 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
Truberzi 75 mg tabletter, filmdrasjerte. 
 
Truberzi 100 mg tabletter, filmdrasjerte. 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 
 
Truberzi 75 mg tabletter, filmdrasjerte 
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg eluksadolin. 
 
Truberzi 100 mg tabletter, filmdrasjerte  
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg eluksadolin. 
 
For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 
 
 
3. LEGEMIDDELFORM 
 
Truberzi 75 mg tabletter, filmdrasjerte 
Modifisert kapselformet, lysegul til lys brungul filmdrasjert tablett med en størrelse på omtrent 7 mm 
x 17 mm, preget med «FX75» på den ene siden. 
 
Truberzi 100 mg tabletter, filmdrasjerte 
Modifisert kapselformet, rosaoransje til ferskenfarget filmdrasjert tablett med en størrelse på omtrent 
8 mm x 19 mm, preget med «FX100» på den ene siden. 
 
 
4. KLINISKE OPPLYSNINGER 
 
4.1 Indikasjoner 
 
Truberzi er indisert til behandling av voksne med  irritabel tarmsyndrom med diaré (IBS-D). 
 
4.2 Dosering og administrasjonsmåte 
 
Dosering 
Behandlingen bør initieres og overvåkes av en lege med erfaring fra diagnostisering og behandling av 
gastrointestinale sykdommer. 
 
Den anbefalte dosen er 200 mg daglig (én 100 mg tablett to ganger daglig). 
 
For pasienter som ikke tåler dosen på 200 mg daglig (én 100 mg tablett to ganger daglig) kan dosen 
reduseres til 150 mg daglig (én 75 mg tablett to ganger daglig). 
 
Eldre 
I prinsippet gjelder de generelle doseanbefalingene også for pasienter i alderen 65 år og eldre. På 
grunn av økt sensitivitet for å få bivirkninger, kan det imidlertid vurderes å starte med en 
eluksadolindose på 150 mg daglig (én 75 mg tablett, to ganger daglig). Dersom denne dosen tolereres 
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bra, men ikke gir nok effekt, kan dosen deretter økes til 200 mg (én 100 mg tablett, to ganger daglig). 
Se pkt. 4.4. 
 
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
Ingen dosejustering er nødvendig basert på nyrefunksjon (se pkt. 4.4 og 5.2). 
 
Pediatrisk populasjon 
Sikkerhet og effekt av eluksadolin hos barn i alderen 0 til 18 år har ennå ikke blitt fastslått. 
Det finnes ingen tilgjengelige data. 
 
Nytte og risiko av behandlingen må vurderes regelmessig i lys av alvorlighetsgraden av pasientens 
symptomer. 
 
Administrasjonsmåte  
Til oral bruk. 
Tablettene skal tas sammen med mat om morgenen og om kvelden (se pkt. 5.2). 
Pasienter skal få instruksjon om å ta neste dose på fastsatt tidspunkt dersom de glemmer en dose (4 
timer forsinket), og ikke ta 2 doser på samme tid som erstatning for en glemt dose. 
 
4.3 Kontraindikasjoner 
 
•  Overfølsomhet overfor eluksadolin eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.  
•  Alkoholisme, alkoholmisbruk, alkoholavhengighet eller kronisk eller akutt høyt alkoholforbruk. 

Disse pasientene har større risiko for å få akutt pankreatitt (se pkt. 4.4). 
•  Kjent eller mistenkt obstruksjon i galleveiene og/eller utførselsgangen fra pankreas (for 

eksempel gallestein, tumor, periampullær duodenal divertikkel) eller sykdom eller 
funksjonsforstyrrelse i Oddis sfinkter. Disse pasientene har større risiko for å få spasmer i Oddis 
sfinkter (se pkt. 4.4). 

•  Pasienter som ikke har galleblære (f.eks. på grunn av kolecystektomi eller agenese). Disse 
pasientene har større risiko for å få alvorlige bivirkninger som pankreatitt og/eller spasmer i 
Oddis sfinkter (se pkt. 4.4). 

•  Pasienter som blir behandlet med sterke hemmere av OATP1B1 (f.eks. ciklosporin). 
•  Anamnese med pankreatitt eller kjent eller mistenkt strukturell sykdom i pankreas, inkludert 

obstruksjon i utførselsgangen fra pankreas. Disse pasientene har større risiko for å få akutt 
pankreatitt (se pkt. 4.4). 

•  Nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh-klasse A–C). Disse pasientene har risiko for å få signifikante 
økninger i plasmakonsentrasjonen av eluksadolin (se pkt. 4.4 og 5.2). 

•  Anamnese med kronisk eller alvorlig forstoppelse eller komplikasjoner etter forstoppelse, eller 
kjent eller mistenkt mekanisk gastrointestinal obstruksjon. Disse pasientene kan ha risiko for å 
få alvorlige komplikasjoner i forbindelse med tarmobstruksjon. 

 
4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 
 
Pankreatitt 
Det er økt risiko for pankreatitt med eller uten spasmer i Oddis sfinkter (se pkt. 4.3) hos pasienter som 
tar eluksadolin. Det er rapportert alvorlige tilfeller som resulterte i sykehusinnleggelse og død, 
hovedsakelig hos pasienter uten galleblære. Truberzi er kontraindisert hos pasienter uten galleblære og 
som har andre tilstander som øker risikoen for å få pankreatitt (se pkt. 4.3). De fleste rapporterte 
tilfeller av alvorlig pankreatitt forekom innen en uke etter start av behandling med eluksadolin, og 
noen pasienter fikk symptomer selv etter én til to doser, men det er også rapportert tilfeller av 
pankreatitt etter lengre behandlingstid.  
 
Pasienter bør informeres om og overvåkes for tegn og symptomer på pankreatitt, f.eks. 
abdominalsmerter som kan stråle ut til ryggen eller skulderen, kvalme og oppkast. Pasienter bør 
instrueres om å slutte å bruke legemidlet og oppsøke medisinsk hjelp dersom disse symptomene 
oppstår under behandlingen med eluksadolin (se pkt. 4.8). 
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Alle pasienter bør instrueres om ikke å nyte alkohol under behandlingen med eluksadolin. 
 
Spasmer i Oddis sfinkter 
Ettersom eluksadolin har en agonistisk virkning på my-opioidreseptorer er det mulighet for en økt 
risiko for spasmer i Oddis sfinkter, som fører til pankreatitt eller forhøyede leverenzymer kombinert 
med akutte abdominalsmerter (f.eks. tilsvarende galleveissmerter) hos pasienter som tar eluksadolin, 
spesielt hos pasienter uten galleblære (se pkt. 4.3 og 4.8).  
Etter markedsføring er det rapportert om alvorlige bivirkninger med spasmer i Oddis sfinkter med eller 
uten pankreatitt som resulterte i sykehusinnleggelse, hovedsakelig hos pasienter uten galleblære. De 
fleste rapporterte tilfeller av alvorlige spasmer i Oddis sfinkter forekom innen en uke etter start av 
behandling med eluksadolin, og noen fikk symptomer etter én til to doser. Truberzi er kontraindisert 
hos pasienter uten galleblære. Pasienter med kjent eller mistenkt sykdom i Oddis sfinkter eller 
dysfunksjon og/eller sykdom i galleveiene eller pankreas, inkludert en anamnese med pankreatitt, skal 
ikke få Truberzi (se pkt. 4.3).  
 
Pasienter skal instrueres om å avbryte behandlingen umiddelbart og oppsøke legen dersom de får 
symptomer som tyder på spasmer i Oddis sfinkter, slik som akutt forverring av abdominalsmerter 
(f.eks. akutte epigastriske eller gallerelaterte smerter [dvs. i øvre høyre kvadrant]) som kan stråle ut til 
ryggen eller skulderen, med eller uten kvalme og oppkast. Truberzi skal ikke gjenopptas hos pasienter 
som har fått galleveisobstruksjon eller spasmer i Oddis sfinkter ved bruk av Truberzi (se pkt. 4.3). 
 
Forstoppelse 
Eluksadolin kan forårsake forstoppelse. Unngå bruk sammen med andre legemidler som kan forårsake 
forstoppelse (se pkt. 4.5). Dersom pasienter utvikler alvorlig forstoppelse skal de instrueres om å slutte 
å ta Truberzi og oppsøke legehjelp. 
Risiko for forstoppelse i forbindelse med eluksadolin -behandling hos pasienter med andre typer IBS 
er ikke kjent, men kan være økt. Det skal utvises forsiktighet når eluksadolin administreres hos IBS-
pasienter som har varierende avføringsmønster over tid. 
 
Somnolens og sedasjon 
Bruk av eluksadolin medfører en potensiell risiko for somnolens og sedasjon (se pkt. 4.8) hos 
pasienter som kan oppleve økte plasmakonsentrasjoner, slik som hos pasienter med genetisk 
predisposisjon for dårlig funksjon av OATP1B1-transportøren. Ettersom pasientens genetiske 
disposisjon kan være ukjent, er det anbefalt at pasienten overvåkes for reduserte mentale eller fysiske 
evner som trengs for å utføre mulig farlige aktiviteter som å kjøre bil eller bruke maskiner (se pkt. 4.7 
og 4.8). 
 
Legemiddelavhengighet og potensial for misbruk 
Basert på de fysikalsk-kjemiske og biofarmasøytiske egenskapene (svært lav oral biotilgjengelighet) 
forventes det at eluksadolin har minimalt potensial for misbruk eller avhengighet. 
 
Spesielle populasjoner 
Eldre  
Totalt sett var det en økning i rapportert antall bivirkninger hos pasienter i alderen 65 år eller eldre i 
kliniske studier. Men pasienter i alderen 65 år eller eldre som ble behandlet med dosen på 75 mg to 
ganger daglig, fikk færre alvorlige bivirkninger samt bivirkninger som krevde seponering av 
behandling, sammenlignet med pasienter som ble behandlet med 100 mg to ganger daglig (se pkt. 4.8). 
Derfor kan dosen på 75 mg to ganger daglig vurderes for denne populasjonen, men forholdet mellom 
nytte og risiko må vurderes regelmessig i lys av alvorlighetsgraden av deres symptomer (se pkt. 4.2). 
 
Pediatrisk populasjon 
Eluksadolin bør ikke brukes hos barn og ungdom fordi det ikke har blitt undersøkt i denne 
populasjonen (se pkt. 4.2). 
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Nedsatt nyrefunksjon 
Hos forsøkspersoner med nyresykdom i sluttstadiet (ESRD) som ennå ikke fikk dialyse, var 
eksponeringen for eluksadolin signifikant høyere sammenlignet med tilsvarende friske 
forsøkspersoner med normal nyrefunksjon. En slik økning vil sannsynligvis ikke være klinisk 
signifikant (se pkt. 5.2). 
 
Nedsatt leverfunksjon 
Eluksadolin skal ikke brukes hos pasienter med en anamnese med kjent eller mistenkt nedsatt 
leverfunksjon (Child-Pugh-klasse A–C) (se pkt. 4.3).  
 
Virkning av OATP1B1-transportørfunksjonens variabilitet på plasmakonsentrasjoner 
Plasmakonsentrasjonen hos pasienter som er genetisk predisponert for dårlig funksjon av OATP1B1-
transportøren er økt, og hos disse pasientene kan en høyere forekomst av bivirkninger, spesielt 
gastrointestinale bivirkninger, samt effekter på sentralnervesystemet forventes (se pkt. 5.2). 
 
Gallesyremalabsorpsjon 
For en vesentlig andel av pasienter som har diagnosen IBS-D kan gallesyremalabsorpsjon være en 
mulig årsak til IBS-B-symptomer. Sikkerhet og effekt av eluksadolin hos denne undergruppen av 
IBS-D-pasienter har ikke blitt fastslått. 
 
4.5 Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjon 
 
Legemidler som forårsaker forstoppelse 
Selv om det ikke er påvist direkte interaksjoner med andre legemidler, bør kronisk bruk av loperamid 
samtidig med eluksadolin unngås fordi dette kan øke risikoen for forstoppelse. Bruken av eluksadolin 
sammen med andre legemidler som kan forårsake forstoppelse (for eksempel antikolinergika, opioider, 
osv.) bør også unngås. 
 
OATP1B1-hemmere 
Samtidig administrasjon av OATP1B1-hemmere (ciklosporin, gemfibrozil, antiretrovirale midler 
(atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakinavir, tipranavir), rifampin) med eluksadolin kan øke 
eksponeringen for eluksadolin (se pkt. 5.2). Eluksadolin bør ikke administreres samtidig med slike 
legemidler (se pkt. 4.3).  
 
OATP1B1-substrater  
Eluksadolin øker eksponeringen for det samtidig administrerte OATP1B1-substratet; rosuvastatin (se 
pkt. 5.2) med opptil 40 % av den totale eksponeringen. Dette vurderes vanligvis ikke som klinisk 
relevant. Effekten på andre statiner som er mer sensitive OATP1B1-substrater (f.eks. simvastatin og 
atorvastatin) kan imidlertid være mer utpreget. Det skal utvises forsiktighet hos pasienter som 
behandles med slike legemidler, spesielt ved høye doser. 
Andre substrater som muligens påvirkes er f.eks. sartaner (valsartan, olmesartan). 
 
CYP3A-substrater 
Systemisk eksponering for legemidler som metaboliseres av CYP3A4 kan reduseres ved samtidig 
administrering med eluksadolin. Det kan oppstå tap av effekt, spesielt når legemidler med lav dose og 
smal terapeutisk indeks (for eksempel alfentanil, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid, 
kinidin, sirolimus, takrolimus) administreres samtidig med eluksadolin. 
 
4.6 Fertilitet, graviditet og amming 
 
Graviditet 
Det er begrenset mengde data på bruk av eluksadolin hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen 
direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). Som et 
forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av Truberzi under graviditet. 
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Amming 
Det er ukjent om eluksadolin blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Tilgjengelige 
farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist utskillelse av eluksadolin i melk (for detaljer se 
pkt. 5.3). En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene 
av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen 
skal opphøre eller behandlingen med Truberzi skal avsluttes/avstås fra. 
 
Fertilitet 
Det finnes ingen tilgjengelige data om effekten av eluksadolin på fertiliteten hos mennesker. Hos 
rotter var det ingen effekt på paring, fertilitet og fruktbarhetsindekser (se pkt. 5.3). 
 
4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner 
 
Eluksadolin har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 
På grunn av somnolens og sedasjon som ble observert i kliniske studier, bør det utvises forsiktighet (se 
pkt. 4.4 og 4.5). 
 
4.8 Bivirkninger 
 
Sammendrag av sikkerhetsprofilen 
De hyppigst rapporterte bivirkningene (insidens > 5 %) var forstoppelse (hos 7 % og 8 % av 
pasientene som fikk henholdsvis 75 mg og 100 mg), kvalme (hos 8 % og 7 % av pasientene som fikk 
henholdsvis 75 mg og 100 mg) og abdominalsmerter (hos 6 % og 7 % av pasientene som fikk 
henholdsvis 75 mg og 100 mg). De alvorlige bivirkningene pankreatitt (hos 0,2 % og 0,3 % av 
pasientene som fikk henholdsvis 75 mg og 100 mg) og spasmer i Oddis sfinkter (hos 0,2 % av 
pasientene som fikk 75 mg og 0,8 % av pasientene som fikk 100 mg) kan også opptre. 
 
Bivirkningstabell 
De følgende bivirkningene ansett som relatert til eluksadolinbehandling fra kliniske studier og 
spontanrapportering, presenteres i henhold til MedDRAs organklassesystem og følgende 
frekvenskonvensjon: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til 
< 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000) og ikke kjent (kan ikke anslås 
utifra tilgjengelige data). 
 
Organklasse-system Vanlige 

 
Mindre vanlige 
 

Ikke kjent 

Forstyrrelser i 
immunsystemet 

  Overfølsomhet6 

 
 
Nevrologiske 
sykdommer 

 
 
Svimmelhet 
Somnolens1 

 
 
 
 

 

Gastro-intestinale 
sykdommer 
 

Forstoppelse 
 
Kvalme 
 
Abdominalsmerter2 
 
Oppkast 
 
Flatulens  
 
Abdominal distensjon 
 
Gastroøsofageal 

Spasmer i Oddis sfinkter3  
 
Pankreatitt 
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reflukssykdom4 
Hud- og underhuds-
sykdommer 

 
Hudutslett5 

  

 
 
 
Undersøkelser 

 
Forhøyet ALAT  
 
Forhøyet ASAT 

  

1  «Somnolens» omfatter somnolens og sedasjon 
2  «Abdominalsmerter» omfatter abdominale smerter, smerter i nedre del av abdomen og smerter i 
øvre del av abdomen. 
3 «Spasmer i Oddis sfinkter» omfatter manifestasjon som pankreatitt (som omfatter alkoholutløst 
pankreatitt, pankreatitt og akutt pankreatitt) og forhøyede leverenzymer med abdominalsmerter (som 
omfatter abdominale smerter, smerter i øvre del av abdomen, dyspepsi og funksjonsforstyrrelse i 
Oddis sfinkter). 
4  «Gastroøsofageal reflukssykdom» omfatter gastroøsofageal reflukssykdom, dyspepsi og gastritt. 
5 «Hudutslett» omfatter dermatitt, allergisk dermatitt, hudutslett, generalisert hudutslett, 
makulopapulært hudutslett, papulært hudutslett, kløende hudutslett, urtikaria og idiopatisk urtikaria. 
6 «Overfølsomhet» omfatter anafylaksi, angioødem (f.eks. hevelser i ansikt og/eller svelg), dyspné, 
tetthet i svelget og smerter/tetthet i brystet – spontanrapportert i perioden etter markedsføring. 
 
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 
Forstoppelse 
Omtrent 50 % av forstoppelsestilfellene oppsto i løpet av de første 2 behandlingsukene.  
Hyppigheten av alvorlig forstoppelse var mindre enn 1 % hos pasienter som fikk 75 mg og 100 mg 
eluksadolin, og det var ingen alvorlige komplikasjoner av forstoppelse i forbindelse med bruk av 
eluksadolin i pivotale studier. Hos 1 % av pasientene som fikk 75 mg og 2 % av pasientene som fikk 
100 mg ble behandlingen seponert eller midlertidig avbrutt på grunn av forstoppelse, sammenlignet 
med < 1 % av pasientene som fikk placebo. Pasienter bør instrueres om å slutte med legemidlet og 
oppsøke medisinsk hjelp dersom de får alvorlig forstoppelse (se pkt. 4.4). 
 
Spasmer i Oddis sfinkter 
I kliniske studier manifestertes tilfeller av spasmer i Oddis sfinkter hos 8 pasienter  som forhøyede 
leverenzymer kombinert med abdominalsmerter, hos 1 pasient i form av pankreatitt, og hos 1 pasient i 
form av abdominalsmerter kombinert med lipaseøkning til mindre enn 3 ganger øvre normalgrense. 
Åtti prosent (8/10) av tilfellene av spasmer i Oddis sfinkter oppsto i den første behandlingsuken. Alle 
tilfellene forsvant etter seponering av Truberzi og symptomene ble vanligvis bedre i løpet av 
påfølgende dag. Alle tilfellene av spasmer i Oddis sfinkter oppsto hos pasienter uten galleblære. 
Derfor er eluksadolin kontraindisert i denne populasjonen samt hos personer som tidligere har hatt 
problemer med galleveiene (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4). Forekomsten av slike hendelser hos personer med 
velfungerende galleveier kan ikke utelukkes.  
 
Pankreatitt 
Det ble rapportert ytterligere tilfeller av pankreatitt som ikke hadde sammenheng med spasmer i Oddis 
sfinkter i kliniske studier. Av de 5 rapporterte tilfellene hadde 3 sammenheng med overdrevent inntak 
av alkohol, 1 med sludge i galleblæren og i ett tilfelle avsluttet pasienten eluksadolin-behandlingen 2 
uker før symptomene oppsto.  
Alle tilfellene som involverte pankreas, enten i sammenheng med spasmer i Oddis sfinkter eller ikke, 
ble retrospektivt vurdert som milde, noe som tyder på fravær av organsvikt og lokale eller systemiske 
komplikasjoner. Alle tilfellene som involverte pankreas forsvant etter seponering av behandling med 
eluksadolin samtidig som lipasekonsentrasjonen normaliserte seg, og 80 % (4/5) forsvant innen 1 uke 
etter seponering av behandling (se pkt. 4.4). 
 
Eldre  
Av 1795 IBS-D-pasienter som deltok i kliniske studier av eluksadolin og som fikk 75 mg eller 100 mg 
to ganger daglig, var 139 pasienter (7,7 %) 65 år eller eldre, mens 15 (0,8 %) var 75 år eller eldre. 
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Det ble observert en generell økning i bivirkningsfrekvens hos eldre sammenlignet med pasienter 
< 65 år, noe som var sammenlignbart i alle behandlingsgruppene, inkludert placebo. 
 
Hyppigheten av alvorlige bivirkninger, gastrointestinale bivirkninger og bivirkninger som fører til 
seponering viste en tendens til å være lavere for 75 mg-dosen sammenlignet med 100 mg-dosen. 
Derfor kan dosen 75 mg to ganger daglig brukes i denne populasjonen (se pkt. 4.2 og 4.4). 
 
 
Melding av mistenkte bivirkninger 
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å 
overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å 
melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i 
Appendix V. 
 
4.9 Overdosering 
 
Symptomer 
Supraterapeutiske orale enkeltdoser av eluksadolin på opptil 1000 mg og intranasale enkeltdoser på 
opptil 200 mg førte til en høyere insidens av bivirkninger enn en enkeltdose på 100 mg, spesielt 
gastrointestinale bivirkninger og bivirkninger i sentralnervesystemet. En eluksadolin-overdose kan 
føre til symptomer som følge av at de kjente farmakodynamiske virkningene av legemidlet øker. 
 
Behandling 
Ved en akutt overdosering bør pasienten observeres nøye, og om nødvendig skal standard 
støttebehandling gis. Ventrikkeltømming eller bruk av medisinsk kull bør vurderes. Fordi eluksadolin 
virker på opioidreseptorer, bør administrasjon av en my-opioidantagonist, slik som nalokson, vurderes. 
Tatt i betraktning den korte halveringstiden til nalokson kan det være nødvendig med gjentatt 
administrasjon. Dersom nalokson gis, bør pasienter overvåkes nøye for tilbakevendende 
overdoseringssymptomer. Dette kan være et tegn på at injeksjonen med nalokson må gjentas. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaper 
 
Farmakoterapeutisk gruppe: peristaltikkhemmende preparater, ATC-kode: A07DA06 
 
Virkningsmekanisme 
Eluksadolin er en lokalt virkende, blandet my-opioidreseptor (μOR)-agonist og delta-opioidreseptor 
(δOR)-antagonist. Eluksadolin er også en agonist ved kappa-opioidreseptoren (κOR). Eluksadolins 
bindingsaffinitet (Ki) for human μOR og δOR er henholdsvis 1,8 nM og 430 nM. Eluksadolins 
bindingsaffinitet (Ki) for human κOR har ikke blitt fastslått. Ki for κOR i lillehjernen hos marsvin er 
imidlertid 55 nM. Hos dyr har eluksadolin interaksjon med opioidreseptorer i tarmen. Eluksadolin har 
vist effekt med hensyn til normalisering av gastrointestinal passasje og avføring i flere modeller av 
forstyrrelser i gastrointestinalfunksjonen som var stressindusert eller oppsto etter en gastrointestinal 
inflammasjon hos dyr. Eluksadolin har svært lav oral biotilgjengelighet og har ingen målbare 
sentralnervesystemmedierte effekter ved oral administrasjon av effektive doser hos dyr. Eluksadolin 
reverserer også hyperalgesirespons i en dyremodell av akutte kolittinduserte viscerale smerter. 
 
Farmakodynamiske effekter 
Ettersom biotilgjengeligheten er begrenset, er eluksadolins farmakodynamiske aktivitet hovedsakelig 
basert på lokal virkning i gastrointestinaltraktus. Fravær av systemiske farmakodynamiske effekter 
støttes av resultater fra en studie som undersøkte misbrukspotensial ved oral bruk av opioider hos 
rekreasjonsbrukere, som viste at orale doser opptil 1000 mg ikke førte til signifikant sammentrekning 
av pupillene eller signifikant forkjærlighet for legemidlet («drug liking»). En studie som undersøkte 
misbrukspotensial med intranasale doser på 100 mg og 200 mg eluksadolin resulterte i høyere 
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systemiske konsentrasjoner av eluksadolin som forårsaket endringer i pupilldiameter, men hvor 
legemidlet ikke ble likt. Hos pasienter med IBS-D ble ingen signaler for sentralnervesystemmedierte 
bivirkninger funnet. Disse resultatene tilsammen tyder på at når legemidlet brukes som anvist ved 
terapeutiske doser, vil pasienter ikke få signifikante virkninger eller bivirkninger relatert til 
sentralnervesystemet forenlige med et misbrukt legemiddel. 
 
Klinisk effekt og sikkerhet 
Effekt og sikkerhet av eluksadolin hos pasienter med IBS-D er fastslått i to randomiserte, 
multinasjonale, dobbeltblinde, placebokontrollerte multisenterstudier (studie 1 og studie 2). Totalt ble 
1282 pasienter inkludert i studie 1 (IBS-3001) og 1146 pasienter i studie 2 (IBS-3002). Disse ble 
behandlet med Truberzi 75 mg, Truberzi 100 mg eller placebo to ganger daglig. Samlet sett hadde 
pasientene en gjennomsnittsalder på 45 år (spredning 18-80 år med 10 % som var minst 65 år eller 
eldre), var 66 % kvinner, 86 % hvite, 12 % svarte og hadde 27 % latinamerikansk bakgrunn. 
Alle pasienter oppfylte Rome III-kriterier for IBS og måtte oppfylle følgende kriteriene: 
•  en gjennomsnittlig score for verste abdominalsmerter (WAP, worst abdominal pain) i løpet av 

de siste 24 timene på > 3,0 på en skala fra 0 til 10 i uken før randomisering. 
•  en gjennomsnittlig score for daglig avføringskonsistens (Bristolskala, BSS) på ≥ 5,5 og minst 

5 dager med en BSS-score på ≥ 5 på en skala fra 1 til 7 i uken før randomisering. 
•  en gjennomsnittlig score for symptomer generelt > 2,0 på en skala fra 0 til 4 (hvor 0 tilsvarer 

ingen symptomer, 1 tilsvarer lette symptomer, 2 tilsvarer moderate symptomer, 3 tilsvarer 
alvorlige symptomer og 4 tilsvarer svært alvorlige symptomer) i uken før randomisering. 

 
Designet for studiene var identisk de første 26 ukene. Studie 1 (IBS-3001) fortsatte som dobbeltblind 
studie i ytterligere 26 uker for vurdering av sikkerhet på lang sikt (totalt 52 behandlingsuker), 
etterfulgt av en 2-ukers oppfølgingsperiode. Studie 2 (IBS-3002) omfattet en 4-ukers enkeltblind, 
seponeringsperiode med placebo etter fullføring av behandlingsperioden på 26 uker.  
 
Effekten av eluksadolin ble vurdert ved hjelp av en sammenslått responderanalyse definert som 
samtidig forbedring i daglig WAP-score på ≥ 30 % i forhold til ukentlig gjennomsnittlig score ved 
baseline, OG en reduksjon i BSS til < 5 på minst 50 % av dagene innen et tidsintervall. Forbedringer i 
generelle symptomer på IBS ble vurdert basert på endepunktet tilfredsstillende lindringsrespons, 
definert som tilfredsstillende lindring av IBS-symptomer i minst 50 % av ukene og på endepunktet 
generell symptomrespons, definert som en daglig vurdering av generelle symptomer på «ingen» eller 
«mild» på minst 50 % av dagene. Resultatene for endepunktene var basert på elektroniske dagbøker 
som pasientene førte daglig. 
Effektresultatene for ≥ 50 % responderdager (primært sammensatt endepunkt) over 6 måneder er vist i 
tabell 2. I begge studiene var andel pasienter som var respondere med hensyn til sammensatt 
endepunkt statistisk signifikant høyere for Truberzi 100 mg to ganger daglig enn for placebo. Andel 
pasienter som var respondere med hensyn til tilfredsstillende lindring av Truberzi 100 mg to ganger 
daglig var statistisk signifikant høyere enn i placebogruppen, for 6-måneders intervallet i begge 
studiene. Andel pasienter som var respondere med hensyn til symptomer generelt var statistisk 
signifikant høyere for Truberzi 100 mg to ganger daglig enn i placebogruppen, for 6-måneders 
intervallet i studie 2, og numerisk høyere enn placebo i studie 1. Det var ingen forskjeller i effekt 
mellom kjønnene. 
 
Tabell 2. Effektresultater i randomiserte kliniske studier 

 Studie 1 (IBS-3001) Studie 2 (IBS-3002) 

  
Truberzi 
100 mg 
n=426 

Truberzi 
75 mg 
n=427 

Pla-
cebo 
n=427 

Truberzi 
100 mg 
 
n=382 

Truberzi 
75 mg  
 
n=381 

Pla-
cebo 
n=382 

Sammensatt respons       

Andel respondere 29 % 23 % 19 % 33 % 30 % 20 % 
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p-verdier < 0,001 0,112  < 0,001 0,001  
Abdominalsmerterespons        
Andel respondere 47% 45% 43% 50% 48 % 45 % 
p-verdier 0,355 0,852  0,148 0,448  
BSS < 5-respons        

Andel respondere 34 % 28% 24% 40% 34% 24% 
p-verdier 0,001 0,186  < 0,001 < 0,001  
Tilfredsstillende lindring-
respons        

Andel respondere 49,5 % 45,7 % 40,0 % 53,7 % 52,8 % 43,7 % 
p-verdier 0,005 0,097  0,006 0,013  
Symptomer generelt-
respons        

Andel respondere 34,7 % 35,1 % 28,8 % 43,2 % 45,1 % 34,3 % 
p-verdier 0,063 0,048  0,012 0,002  
 
Når det gjelder den daglige sammensatte responsen begynte eluksadolin kort tid etter behandlingsstart 
å skille seg ut i forhold til placebo, og en maksimal effekt ble observert etter 4–6 uker. Denne effekten 
vedvarte gjennom resten av behandlingstiden. Dessuten var andel pasienter som var respondere med 
hensyn til sammensatt endepunkt høyere for eluksadolin i hvert 4-ukers intervall for måned 1 til og 
med 6 enn for placebo. Dette gjaldt begge doser i begge fase III-studier, noe som viser at effekten 
vedvarer ved fortsatt behandling med eluksadolin. 
 
Behandling med eluksadolin resulterte også i signifikante forbedringer hos pasienter med IBS-D-
symptomer som ikke ble tilfredsstillende behandlet med loperamid før inklusjon i studien. 
Når terskelen for abdominalsmerterespons ble økt til ≥ 40 % eller ≥ 50 % forbedring i forhold til 
baseline i verste daglige abdominalsmerter, var andelen abdominalsmerterespondere 6–7 % høyere for 
eluksadolin 100 mg to ganger daglig sammenlignet med placebo, noe som var statistisk signifikant 
(p ≤ 0,009) for de sammenslåtte dataene (fra studie 1 og studie 2). Pasienter som fikk eluksadolin 
rapporterte også signifikante reduksjoner i avføringsfrekvensen og antall tilfeller av oppblåst mage 
sammenlignet med placebo, som demonstrert ved endringer i daglige avføringer og score for oppblåst 
mage etter 12 og 26 uker, sammenlignet med baseline. Pasienter som fikk eluksadolin rapporterte 
signifikante økninger i antall dager uten akutt avføringstrang, både når det gjelder ≥ 50 % dager uten 
akutt avføringstrang og ≥ 75 % dager uten akutt avføringstrang. Dessuten opplevde pasienter som fikk 
eluksadolin en signifikant forbedring i livskvalitet, målt ved hjelp av endring i scoren på 
spørreskjemaet IBS-QOL etter 12 og 26 uker, sammenlignet med baseline. 
I løpet av den 4-ukers, enkeltblinde seponeringsperioden i studie 2 (IBS-3002) ble det ikke funnet tegn 
på tilbakefall av diaré eller abdominalsmerter. 
 
Pediatrisk populasjon 
Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å 
presentere resultater fra studier med Truberzi i en eller flere undergrupper av den pediatriske 
populasjonen ved IBS-D (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk). 
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaper 
 
Eluksadolins systemiske eksponering etter oral administrasjon er lav, og stemmer overens med den 
lokale virkningen i gastrointestinaltraktus. Virkestoffet har lineær farmakokinetikk uten akkumulering 
etter gjentatte doseringer to ganger daglig. Gjennomsnittlig eliminasjonshalveringstid i plasma er 5 
timer med stor variasjon mellom enkeltpersoner. Eluksadolin blir hovedsakelig eliminert uendret via 
gallesystemet. Nyrene spiller en minimal rolle i eliminasjonen. Eluksadolin er ingen induktor eller 
hemmer av viktige CYP-enzymer, men eluksadolin har noe potensial til å påvirke den 
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metabolismebaserte inaktivering av CYP3A4. Det er et substrat og en hemmer av 
leveropptakstransportøren OATP1B1, og et substrat for leverefflukstransportøren MRP2. Nedsatt 
leverfunksjon eller samtidig administrasjon av ciklosporin resulterer i signifikante økninger i 
plasmakonsentrasjonen av eluksadolin. 
 
Absorpsjon 
Den absolutte biotilgjengeligheten av eluksadolin er ikke blitt fastslått, men estimeres å være lav på 
grunn av begrenset absorpsjon og førstepassasjeeffekt. Absorpsjonen av eluksadolin var rask under 
fastende forhold, med en median Tmax-verdi på 2 timer. Administrasjon av eluksadolin sammen med et 
fettrikt måltid reduserte signifikant både Cmax (50 %) og AUC (60 %) uten noen effekt på Tmax. Det var 
ingen akkumulering av virkestoffet etter gjentatt oral dosering to ganger daglig. 
 
Distribusjon 
I en populasjonsfarmakokinetisk analyse var det estimerte tilsynelatende distribusjonsvolumet for 
eluksadolin 27 100 liter. Hos friske forsøkspersoner var eluksadolin moderat bundet (81 %) til 
plasmaproteiner.  
 
Biotransformasjon 
Eluksadolin skilles hovedsakelig ut i feces, enten som ikke-absorbert virkestoff eller via gallesystemet. 
Nyrene spiller en minimal rolle i eliminasjonen. 
Studier in vitro viste at eluksadolin var stabilt i humane hepatocytter, leveren og intestinale 
mikrosomer, og at den eneste mindre og inaktive metabolitten av eluksadolin som ble påvist var 
acylglukuronid (M11) som dannes ved glukuronidering av metoksybenzosyregruppen. Etter en oral 
dose på 1,000 mg hos friske mannlige forsøkspersoner ble M11 påvist i urin, men ikke i systemisk 
sirkulasjon.  
Eluksadolin finnes hovedsakelig som den (S,S)-diastereomere forbindelsen (> 99 %), og er lite eller 
ikke utsatt for kiralitet in vivo.  
Eluksadolin har lavt potensial for legemiddelinteraksjoner. Dette baseres på begrenset CYP-
hemming/-induksjon in vitro, og kjensgjerningen at eluksadolin ikke er et substrat for CYP-er ved 
klinisk relevante konsentrasjoner. 
 
OATP1B1-hemmere 
Eluksadolin er et substrat for leveropptakstransportøren OATP1B1. Ved samtidig administrasjon av 
eluksadolin med ciklosporin (en OATP1B1-hemmer) blir eksponeringen for eluksadolin omtrent 5 
ganger høyere (se pkt. 4.3 og 4.5).  
 
MRP2-hemmere 
Eluksadolin er et substrat for leverefflukstransportøren MRP2. Ved samtidig administrasjon med 
probenecid (MRP2-hemmer) ble eksponeringen for eluksadolin omtrent 1,4 ganger høyere. 
Dosejustering er ikke nødvendig. 
 
OATP1B1-substrater 
Eluksadolin er en hemmer av leveropptakstransportøren OATP1B1. Ved samtidig administrasjon av 
eluksadolin og rosuvastatin (et OATP1B1-substrat) ble eksponeringen for rosuvastatin og den 
viktigste aktive metabolitten n-desmetylrosuvastatin opptil 1,4 ganger høyere, sammenlignet med 
administrasjon av kun rosuvastatin. Dosejustering er ikke nødvendig for samtidig administrerte 
OATP1B1-substrater. Det må imidlertid utvises forsiktighet hos pasienter som får høye doser 
OATP1B1-substrater (se pkt. 4.5). 
 
Vurdering av legemiddelinteraksjoner 
In vitro-studier indikerer at eluksadolin hverken er en induktor av CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, 
CYP2C19 og CYP3A4, eller en hemmer av CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2C8 og CYP2D6 ved klinisk relevante konsentrasjoner. CYP2E1 ble noe hemmet (50 % 
hemmende konsentrasjon [IC50] på omtrent 20 µM [11 µg/ml]), men det antas ikke at dette resulterer i 
klinisk relevante interaksjoner.  
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In vitro-studier i humane levermikrosomer viste at eluksadolin ikke er en direkte hemmer av CYP3A4 
ved klinisk relevante konsentrasjoner [IC50 = 450 µM], men i humane intestinale mikrosomer var 
eluksadolin en metabolismeavhengig hemmer av CYP3A4 med kinact på 0,1 min-1 og K-I på 450 µM 
(256 µg/ml). I en klinisk studie blant friske forsøkspersoner medførte imidlertid administrering av 
eluksadolin 100 mg to ganger daglig i en uke, sammen med én oral enkeltdose på 4 mg midazolam, 
ingen endring i midazolams Cmax og en svak reduksjon i AUC (~ 10 %). Cmax og AUC for metabolitten 
1-hydroksymidazolam økte med henholdsvis ~ 14 % og 7 %, noe som tyder på at eluksadolin kan 
være en svak induktor av CYP3A4 og kan redusere eksponeringen for samtidig administrerte 
CYP3A4-substrater (se pkt. 4.5). 
In vitro-studier indikerte at eluksadolin er et substrat og en hemmer av leveropptakstransportøren 
OATP1B1, et substrat for leverefflukstransportøren MRP2 og ikke et substrat eller en hemmer av 
P-gp- og BCRP-transportørene. 
 
Eliminasjon 
Etter en oral enkeltdose på 300 mg [14C] eluksadolin hos friske mannlige forsøkspersoner, ble 82,2 % 
av totalmengden [14C] eluksadolin gjenfunnet i feces etter 336 timer, og mindre enn 1 % ble 
gjenfunnet i urin etter 192 timer. 
 
Spesielle populasjoner 
Kjønn, alder og etnisitet 
På grunn av eluksadolins lokale virkning i gastrointestinaltraktus, lave Foral og manglende 
metabolisme, ble prospektive kliniske studier vedrørende forskjeller i alder, kroppsmasseindeks 
(BMI), etnisitet og kjønn ansett å være unødvendige. Farmakokinetiske data for friske 
forsøkspersoner, sammenslått for alle studier i fase I (som brukte 100 mg orale enkeltdoser) og 
analysert for mulige forskjeller på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet og BMI, viste ingen signifikante 
forskjeller. 
 
Nedsatt nyrefunksjon 
Hos forsøkspersoner med ESRD som ennå ikke fikk dialyse, sammenlignet med tilsvarende friske 
forsøkspersoner med normal nyrefunksjon, var plasma Cmax av eluksadolin 2,2 ganger høyere og 
AUC0-t 4,2 ganger høyere. Uendret eluksadolin gjenfunnet i urin var henholdsvis 0,01 % og 0,05 % av 
dosen hos forsøkspersoner med ESRD og friske forsøkspersoner. Selv om eksponeringen for 
eluksadolin var signifikant økt hos forsøkspersoner med ESRD som ennå ikke fikk dialyse, 
sammenlignet med tilsvarende friske forsøkspersoner med normal nyrefunksjon, er det lite sannsynlig 
at en slik økning er klinisk signifikant, fordi det geometriske gjennomsnittet for Cmax og AUC0-t hos 
forsøkspersonene med ESRD var i samme område som det som ble observert i flere større studier med 
friske forsøkspersoner. 
 
 
Nedsatt leverfunksjon 
Tilsynelatende clearance er tydelig redusert, og halveringstiden er økt hos pasienter med nedsatt 
leverfunksjon (se pkt. 4.3 og 4.4). Etter orale enkeltdoser på 100 mg hos forsøkspersoner med 
varierende grad av nedsatt leverfunksjon samt hos friske forsøkspersoner, var plasmakonsentrasjonen 
av eluksadolin gjennomsnittlig 6 ganger, 4 ganger og 16 ganger høyere hos personer med henholdsvis 
lett, moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh-klasser A, B, C), mens halveringstiden var 
3–5 ganger lengre (se pkt. 4.3 og 4.4). 
 
Haplotyper i forbindelse med dårlig fungerende OATP1B1 
Plasmakonsentrasjonene hos pasienter med genetisk predisposisjon for en dårlig fungerende 
OATP1B1-transportør er økt, og hos disse pasientene kan en høyere forekomst av bivirkninger, 
spesielt gastrointestinale bivirkninger, samt effekter på sentralnervesystemet forventes (se pkt. 4.4). 
 
5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 
 
Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av 
sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet eller 
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reproduksjons- og utviklingstoksisitet. Hos rotter ble eluksadolin omtrent doseproporsjonalt skilt ut i 
melk, og maksimal konsentrasjon var lavere enn plasmakonsentrasjonen.  
 
 
6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 
 
6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer 
 
Silisifisert mikrokrystallinsk cellulose (E460) 
Kolloidal vannfri silika (E551) 
Krysspovidon, type B (E1202) 
Mannitol (E421) 
Magnesiumstearat (E572) 
Polyvinylalkohol (E1203) 
Titandioksid (E171) 
Makrogol 3350 (E1521) 
Talkum (E553b) 
Gult jernoksid (E172) 
Rødt jernoksid (E172) 
 
6.2 Uforlikeligheter 
 
Ikke relevant.  
 
6.3 Holdbarhet 
 
2 år. 
 
6.4 Oppbevaringsbetingelser 
 
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
6.5 Emballasje (type og innhold) 
 
PCTFE/PVC/Al-blisterpakning med 14 filmdrasjerte tabletter. Pakningsstørrelser: 28,56 og 
flerpakninger med 168 (3 pakninger à 56) filmdrasjerte tabletter. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 
 
6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon  
 
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 
 
 
7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/1/16/1126/001-006  
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9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE 
 
Dato for første markedsføringstillatelse: 19. september. 2016 
 
 
10. OPPDATERINGSDATO 
 
{MM/ÅÅÅÅ} 
 
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/. 
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A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE 
 
Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release 
 
Warner Chilcott Deutschland GmbH 
Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,  
64331 Weiterstadt,  
Tyskland 
 
 
B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK 
 
Legemiddel underlagt begrenset forskrivning (se Vedlegg I: Preparatomtale, pkt. 4.2).  
 
 
C.  ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
• Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR) 
 
Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette legemidlet er angitt i 
EURD-listen (European Union Reference Date list), som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv 
2001/83/EF og i enhver oppdatering av EURD-listen som publiseres på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency). 
 
 
D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK 

AV LEGEMIDLET   
 
• Risikohåndteringsplan (RMP) 

 
Innehaver av markedsføringstillatelsen skal gjennomføre de nødvendige aktiviteter og intervensjoner 
vedrørende legemiddelovervåkning spesifisert i godkjent RMP presentert i Modul 1.8.2 i 
markedsføringstillatelsen samt enhver godkjent påfølgende oppdatering av RMP. 
 
En oppdatert RMP skal sendes inn: 

• på forespørsel fra Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency); 
• når risikohåndteringssystemet er modifisert, spesielt som resultat av at det fremkommer ny 

informasjon som kan lede til en betydelig endring i nytte/risiko profilen eller som resultat av at 
en viktig milepel (legemiddelovervåkning eller risikominimering) er nådd. 
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MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG 
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A. MERKING 
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OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE 
 
Eske – 75 mg 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
TRUBERZI 75 mg tabletter, filmdrasjerte.  
eluksadolin  
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
1 tablett inneholder 75 mg eluksadolin. 
 
 
3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 
 
 
4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Tabletter, filmdrasjerte 
28 tabletter 
56 tabletter 
 
 
5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
Oral bruk. 
 
 
6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 
 
 
8. UTLØPSDATO 
 
EXP 
 
 
9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 
 



Utgått markedsføringstillatelse

20 

 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/1/16/1126/001 56 filmdrasjerte tabletter 
EU/1/16/1126/002 28 filmdrasjerte tabletter 
 
 
13. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
 
16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 
 
TRUBERZI 75 mg 
 
 
17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 
 
Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 
 
 
18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER  
 
PC: {nummer}  
SN: {nummer} 
NN: {nummer} 
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OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE 
 
YTRE EMBALLASJE (MED BLUE BOX – KUN MULTIPAKNING) – 75 mg 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
TRUBERZI 75 mg tabletter, filmdrasjerte.  
eluksadolin  
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
1 tablett inneholder 75 mg eluksadolin. 
 
 
3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 
 
 
4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Tabletter, filmdrasjerte 
Flerpakning: 168 (3 pakninger à 56) tabletter 
 
 
5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
Oral bruk. 
 
 
6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 
 
 
8. UTLØPSDATO 
 
EXP 
 
 
9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/1/16/1126/005 168 filmdrasjerte tabletter (3 pakninger à 56)  
 
 
13. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
 
16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 
 
TRUBERZI 75 mg 
 
 
17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 
 
Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 
 
 
18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER  
 
PC: {nummer}  
SN: {nummer} 
NN: {nummer} 
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OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE 
 
YTTERKARTONG (UTEN BLUE BOX – KUN MULTIPAKNING) – 75 mg 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
TRUBERZI 75 mg tabletter, filmdrasjerte.  
eluksadolin  
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
1 tablett inneholder 75 mg eluksadolin. 
 
 
3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 
 
 
4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Tabletter, filmdrasjerte 
56 tabletter. Del av en flerpakning, kan ikke selges separat. 
 
 
5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
Oral bruk. 
 
 
6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 
 
 
8. UTLØPSDATO 
 
EXP 
 
 
9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/1/16/1126/005 168 filmdrasjerte tabletter (3 pakninger à 56) 
 
 
13. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
 
16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 
 
TRUBERZI 75 mg 
 
 
17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 
 
Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet 
 
 
18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER  
 
PC: {nummer}  
SN: {nummer} 
NN: {nummer} 



Utgått markedsføringstillatelse

25 

 
OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE 
 
Eske – 100 mg 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
TRUBERZI 100 mg tabletter, filmdrasjerte.  
eluksadolin  
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
1 tablett inneholder 100 mg eluksadolin. 
 
 
3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 
 
 
4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Tabletter, filmdrasjerte 
28 tabletter 
56 tabletter 
 
 
5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
Oral bruk. 
 
 
6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 
 
 
8. UTLØPSDATO 
 
EXP 
 
 
9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 
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11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/1/16/1126/003 56 filmdrasjerte tabletter 
EU/1/16/1126/004 28 filmdrasjerte tabletter 
 
 
13. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 
 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
 
16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 
 
TRUBERZI 100 mg 
 
 
17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 
 
<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet> 
 
 
18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER  
 
PC: {nummer}  
SN: {nummer} 
NN: {nummer} 
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OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE 
 
YTRE EMBALLASJE (MED BLUE BOX – KUN MULTIPAKNING) – 100 mg 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
TRUBERZI 100 mg tabletter, filmdrasjerte.  
eluksadolin  
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
1 tablett inneholder 100 mg eluksadolin. 
 
 
3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 
 
 
4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Tabletter, filmdrasjerte 
Flerpakning: 168 (3 pakninger à 56) tabletter 
 
 
5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
Oral bruk. 
 
 
6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 
 
 
8. UTLØPSDATO 
 
EXP 
 
 
9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 



Utgått markedsføringstillatelse

28 

 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/1/16/1126/006 168 filmdrasjerte tabletter (3 pakninger à 56) 
 
 
13. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 
 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
 
16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 
 
TRUBERZI 100 mg 
 
 
17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 
 
<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet> 
 
 
18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER  
 
PC: {nummer}  
SN: {nummer} 
NN: {nummer} 
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OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE 
 
YTTERKARTONG (UTEN BLUE BOX – KUN MULTIPAKNING) – 100 mg 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
TRUBERZI 100 mg tabletter, filmdrasjerte.  
eluksadolin  
 
 
2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) 
 
1 tablett inneholder 100 mg eluksadolin. 
 
 
3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 
 
 
4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Tabletter, filmdrasjerte 
56 tabletter. Del av en flerpakning, kan ikke selges separat. 
 
 
5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER) 
 
Les pakningsvedlegget før bruk. 
Oral bruk. 
 
 
6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
 
7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 
 
 
8. UTLØPSDATO 
 
EXP 
 
 
9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
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Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)  
 
EU/1/16/1126/006 168 filmdrasjerte tabletter (3 pakninger à 56) 
 
 
13. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 
 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
 
16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 
 
TRUBERZI 100 mg 
 
 
17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 
 
<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet> 
 
 
18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER  
 
PC: {nummer}  
SN: {nummer} 
NN: {nummer} 
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ 
GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) 
 
BLISTERPAKNING – 75 mg 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
TRUBERZI 75 mg tabletter, filmdrasjerte.  
eluksadolin  
 
 
2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
 
 
3. UTLØPSDATO 
 
EXP 
 
 
4. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANNET 
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ 
GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) 
 
BLISTERPAKNING – 100 mg 
 
 
1. LEGEMIDLETS NAVN 
 
TRUBERZI 100 mg tabletter, filmdrasjerte.  
eluksadolin  
 
 
2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
 
 
3. UTLØPSDATO 
 
EXP 
 
 
4. PRODUKSJONSNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ANNET 
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B. PAKNINGSVEDLEGG 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten 
 

Truberzi 75 mg tabletter, filmdrasjerte 
eluksadolin  

 
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt 

som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om 
hvordan du melder bivirkninger. 

 
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det 
inneholder informasjon som er viktig for deg. 
- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.  
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.  
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 
 
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 
 
1. Hva Truberzi er og hva det brukes mot 
2. Hva du må vite før du bruker Truberzi 
3. Hvordan du bruker Truberzi  
4. Mulige bivirkninger  
5. Hvordan du oppbevarer Truberzi  
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
 
1. Hva Truberzi er og hva det brukes mot 
 
Truberzi er et legemiddel som inneholder virkestoffet eluksadolin. Det brukes til behandling av 
irritabel tarmsyndrom («IBS») med diaré (IBS-D) hos voksne. 
 
IBS er en vanlig tarmlidelse. De viktigste symptomene ved IBS-D er: 
- magesmerter 
- ubehag i magen  
- diaré 
- plutselig avføringstrang 
 
Truberzi virker på tarmveggen for å få tarmene til å fungere normalt igjen, og blokkerer smertefølelsen 
og ubehaget hos pasienter med IBS-D.  
 
 
2. Hva du må vite før du bruker Truberzi  
 
Bruk ikke Truberzi: 
- dersom du er allergisk overfor eluksadolin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6). 
- hvis du har, eller har hatt, bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt). 
- hvis du fra fødselen av ikke har hatt galleblære, eller hvis galleblæren har blitt fjernet ved hjelp 

av en operasjon. 
- hvis du har, eller har hatt, problemer med alkoholmisbruk, alkoholavhengighet, eller du drikker 

alkohol. 
- hvis du har, eller har hatt, noen form for blokkering i galleblæren, gallegangene eller 

bukspyttkjertelen (for eksempel gallestein, svulst, utposning i tolvfingertarmen). 
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- hvis du har, eller har hatt, sykdom eller funksjonsforstyrrelse i Oddis sfinkter (en liten, 
ringformet muskel øverst i mageregionen som kontrollerer innstrømningen av galle og bukspytt 
øverst i tarmen). 

- hvis du har leversykdom med nedsatt leverfunksjon. 
- hvis du har hatt forstoppelse en stund eller hvis forstoppelse er det viktigste symptomet ved din 

IBS (kalles «IBS med forstoppelse» [IBS-C]).  
- hvis du har, eller kan ha, en blokkering i tarmene. 
- hvis du bruker legemidler som kan øke eluksadolinnivået i blodet (såkalte OATP1B1-hemmere, 

f.eks. ciklosporin). 
 
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker på om noe av dette gjelder for deg.  
 
Advarsler og forsiktighetsregler  
Avbryt behandlingen med Truberzi og oppsøk øyeblikkelig medisinsk hjelp om du opplever noe av 
følgende mens du bruker legemidlet: 
- nye eller forverrede smerter i magen, med eller uten kvalme og oppkast; 

• smerter kan oppstå allerede kort tid etter at du begynner med Truberzi. Du kan kjenne 
smerte på høyre siden av magen eller øverst i mageregionen, rett under ribbena. Det kan 
kjennes som om smertene flytter seg til ryggen eller skulderen; 

• det er ikke så vanlig at disse symptomene opptrer, og de kan tyde på problemer med 
bukspyttkjertelen eller gallegangene (dvs. bukspyttkjertelbetennelse eller spasmer i Oddis 
sfinkter); 
o risikoen for å utvikle problemer med bukspyttkjertelen eller gallegangene kan være 

større hvis du drikker mye alkohol,   
o spasmer i Oddis sfinkter forsvinner vanligvis når du slutter å bruke Truberzi. 

- alvorlig forstoppelse. 
 
Si fra til legen din: 
-  hvor mye alkohol du bruker (f.eks. hvor mange drinker du tar per dag); 
-  hvis du får noen bivirkninger, som for eksempel svimmelhet og søvnighet. 
 
  
Ta spesielt hensyn hvis du er 65 år eller eldre. Da har du nemlig større risiko for å få visse bivirkninger 
(se avsnitt 4). 
 
Barn og ungdom 
Truberzi bør ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år, siden det ikke finnes informasjon om 
bruken av legemidlet i denne aldersgruppen. 
 
Andre legemidler og Truberzi 
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre 
legemidler. 
 
Unngå regelmessig bruk av loperamid (et legemiddel som brukes for å behandle diaré) hvis du tar 
Truberzi, siden dette kan øke faren for forstoppelse. Unngå bruk av Truberzi sammen med andre 
legemidler som kan forårsake forstoppelse slik som opioider (f.eks. fentanyl [som brukes i 
smertebehandling]) eller antikolinergika (f.eks. atropin [som blant annet brukes for å behandle 
hjertelidelser]).  
 
Noen legemidler kan øke konsentrasjonen av Truberzi i blodet. Eksempler på slike legemidler er: 
-  ciklosporin (immundempende legemiddel som brukes mot betennelse);  
-  gemfibrozil (brukes for å senke lipidnivåer); 
-  atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakinavir, tipranavir (antiretrovirale legemidler som brukes for å 

behandle hiv); 
-  rifampicin (et antibiotikum som brukes mot infeksjoner).  
Bruk ikke Truberzi hvis du bruker noen av de ovennevnte legemidlene. 
 



Utgått markedsføringstillatelse

36 

 
Truberzi kan øke nivået av visse legemidler i blodet. Eksempler på slike legemidler er: 
-  rosuvastatin (statin som brukes for å behandle høyt kolesterol og for å forhindre hjerte- og 

karsykdom); 
-  valsartan og olmesartan (brukes mot høyt blodtrykk); 
 
Truberzi kan redusere nivået av visse legemidler i blodet. Eksempler på slike legemidler er: 
- erytromycin (brukes mot infeksjoner); 
- midazolam (et beroligende middel som brukes f.eks. når du skal ha endoskopiske inngrep); 
- nifedipin (brukes mot høyt blodtrykk); 
- alfentanil, fentanyl (opioidanalgetikum som brukes mot smerter); 
-  dihydroergotamin, ergotamin (brukes mot migrene); 
-  pimozid (brukes for å behandle sinnslidelser); 
-  kinidin (brukes for å behandle hjertesykdommer);  
-  sirolimus, takrolimus (immundempende legemidler som brukes for å kontrollere kroppens 

immunforsvar). 
Hvis noe av dette gjelder for deg skal du si fra til legen eller på apoteket før du bruker Truberzi. Spør 
legen hvis du er usikker. 
 
Graviditet og amming 
Truberzi bør ikke brukes under graviditet eller amming. Rådfør deg med lege før du tar dette 
legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. 
 
Kjøring og bruk av maskiner 
Det er ikke sannsynlig at Truberzi påvirker evnen til å kjøre eller bruke verktøy eller maskiner. Men 
du kan få bivirkninger når du bruker Truberzi, slik som søvnighet eller svimmelhet, som kan påvirke 
evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ikke kjør bil eller bruk maskiner mens du bruker dette 
legemidlet før du vet hvordan det påvirker deg. 
 
 
3. Hvordan du bruker Truberzi 
 
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. 
 
Vanligvis er den anbefalte dosen én 100 mg tablett, to ganger daglig. 
Legen din kan foreskrive deg en lavere dose på én 75 mg tablett, to ganger daglig hvis du:  
-  er 65 år eller eldre; 
-  ikke tåler dosen på 100 mg; 
Tablettene skal tas sammen med mat gjennom munnen, om morgenen og om kvelden. 
 
Dersom du tar for mye av Truberzi 
Hvis du har tatt for mye av Truberzi, skal du snakke med legen din eller oppsøke legevakten. 
 
Dersom du har glemt å ta Truberzi 
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta neste dose på neste planlagte 
tidspunkt og fortsett som vanlig. 
 
Dersom du avbryter behandling med Truberzi 
Ikke avbryt behandling med Truberzi uten først å ha snakket med legen din, siden symptomene dine 
kan bli verre. 
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 
 
 
4. Mulige bivirkninger 
 
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 
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Noen bivirkninger kan være alvorlige. 
Avbryt behandlingen med Truberzi og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du opplever nye eller 
forverrede magesmerter, med eller uten kvalme og oppkast, under behandlingen med Truberzi. Det er 
ikke så vanlig at disse symptomene opptrer (kan ramme opptil 1 av 100 personer), og de kan tyde på 
problemer med bukspyttkjertelen eller gallegangene (f.eks. bukspyttkjertelbetennelse eller spasmer i 
Oddis sfinkter).  
 
Alvorlige allergiske reaksjoner har forekommet hos enkelte etter inntak av 1 eller 2 doser Truberzi. 
Avbryt behandlingen med Truberzi med en gang, og få akutt medisinsk behandling hvis du får tegn 
eller symptomer på en allergisk reaksjon, inkludert: 
- hevelse i ansiktet, leppene, munnen, tungen og/eller halsen 
- kortpustethet eller andre pusteproblemer 
- brystsmerter eller tetthet 
- kløe 
- utslett 
- elveblest 
 
Alvorlig forstoppelse som kan føre til sykehusinnleggelse, har forekommet etter inntak av Truberzi. 
Avbryt behandlingen med Truberzi, og kontakt lege umiddelbart hvis du får alvorlig forstoppelse 
mens du tar Truberzi. 
Unngå bruk av Truberzi sammen med andre legemidler som kan forårsake forstoppelse (se avsnitt 2, 
Andre legemidler og Truberzi). 
 
Andre mulige bivirkninger: 
Vanlige: kan ramme opptil 1 av 10 personer 
- svimmelhet 
- søvnighet 
- forstoppelse 
- kvalme 
- magesmerter  
- oppkast 
- luft i magen (flatulens) 
- oppblåst mage  
- halsbrann eller sure oppstøt  
- hudutslett 
- unormale blodprøveresultater (økte nivåer av visse leverenzymer) 
 
Melding av bivirkninger 
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er 
nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale 
meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med 
informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 
 
 
5. Hvordan du oppbevarer Truberzi 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter EXP. 
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 
 
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
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Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 
 
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
Sammensetning av Truberzi  
- Virkestoffet er eluksadolin. Hver tablett inneholder 75 mg eluksadolin. 
- Andre innholdsstoffer er: 

Kjerne: silisifisert mikrokrystallinsk cellulose (E460); kolloidal vannfri silika (E551); 
krysspovidon type B (E1202); mannitol (E421) og magnesiumstearat (E572). 
Filmdrasjering: polyvinylalkohol (E1203); titandioksid (E171); makrogol 3350 (E1521); talkum 
(E553b), gult jernoksid (E172) og rødt jernoksid (E172). 

 
Hvordan Truberzi ser ut og innholdet i pakningen 
De filmdrasjerte tablettene er modifisert kapselformede, lysegule til lys brungule, og er preget med 
«FX75» på den ene siden.  
Tablettene er pakket i blisterpakninger laget av PCTFE/PVE/Al. Truberzi fås i pakninger som 
inneholder 28 eller 56 filmdrasjerte tabletter samt i flerpakninger med 168 filmdrasjerte tabletter med 
3 esker som hver inneholder 56 filmdrasjerte tabletter. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.  
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
Tilvirker 
Warner Chilcott Deutschland GmbH 
Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,  
64331 Weiterstadt,  
Tyskland 
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For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for 
innehaveren av markedsføringstillatelsen: 
 
België/Belgique/Belgien/ 
Luxembourg/Luxemburg/Nederland 
Allergan n.v 
Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24 
 

Ireland/Malta 
Allergan Pharmaceuticals International  
Limited 
Tel: + 1800 931 787 (IE);  
+ 356 27780331 (MT) 
 

Česká republika 
Allergan CZ s.r.o. 
Tel: +420 800 188 818 

Latvija/Lietuva/Eesti 
Allergan Baltics UAB  
Tel: + 371 676 60 831 (LV);  
+ 37 052 072 777 (LT);  
+ 37 2634 6109 (ET) 
 

Deutschland 
Allergan GmbH  
Tel: + 49 69 92038-1050 
 

Magyarország 
Allergan Hungary Kft.  
Tel.: +36 80 100 101 
 

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige 
Allergan Norden AB 
Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);  
+ 47 80 01 04 97 (NO);  
+ 358 800 115 003 (FI);  
+ 46 8 594 100 00 (SE) 
 

Österreich 
Pharm-Allergan GmbH  
Tel: +43 1 99460 6355 

Ελλάδα/ Κύπρος 
Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.  
Τηλ: +30 210 74 73 300 
 

Polska 
Allergan Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 256 3700 
 

España 
Allergan S.A. 
Tel: + 34 91 807 6130 
 

Portugal 
Profarin Lda 
Tel: + 351 21 425 3242 
 

France 
Allergan France SAS  
Tél: +33 (0)1 49 07 83 00 
 

România 
Allergan S.R.L. 
Tel: +40 21 301 53 02 
 

Hrvatska 
Ewopharma d.o.o.  
Tel: +385 1 6646 563 
 

Slovenija 
Ewopharma d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 590 848 40 
 

България 
Алерган България ЕООД  
Тел.: +359 (0) 800 20 280 
 

Slovenská republika 
Allergan SK s.r.o. 
Tel: +421 800 221 223 
 

Ísland 
Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. 
Sími: +354 550 3300 
 

United Kingdom 
Allergan Ltd 
Tel: + 44 (0) 1628 494026 
 

Italia 
Allergan S.p.A 
Tel: + 39 06 509 562 90 
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Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert  
 
Andre informasjonskilder 
 
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/. 
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Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten 
 

 Truberzi 100 mg tabletter, filmdrasjerte 
eluksadolin  

 
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt 

som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om 
hvordan du melder bivirkninger. 

 
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det 
inneholder informasjon som er viktig for deg. 
- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.  
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. 
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv 

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.  
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som 

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4. 
 
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 
 
1. Hva Truberzi er og hva det brukes mot 
2. Hva du må vite før du bruker Truberzi 
3. Hvordan du bruker Truberzi  
4. Mulige bivirkninger  
5. Hvordan du oppbevarer Truberzi  
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
 
 
1. Hva Truberzi er og hva det brukes mot 
 
Truberzi er et legemiddel som inneholder virkestoffet eluksadolin. Det brukes til behandling av 
irritabel tarmsyndrom («IBS») med diaré (IBS-D) hos voksne. 
 
IBS er en vanlig tarmlidelse. De viktigste symptomene ved IBS-D er: 
- magesmerter 
- ubehag i magen  
- diaré 
- plutselig avføringstrang 
 
Truberzi virker på tarmveggen for å få tarmene til å fungere normalt igjen, og blokkerer smertefølelsen 
og ubehaget hos pasienter med IBS-D.  
 
 
2. Hva du må vite før du bruker Truberzi  
 
Bruk ikke Truberzi: 
- dersom du er allergisk overfor eluksadolin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i avsnitt 6). 
- hvis du har, eller har hatt, bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt). 
- hvis du fra fødselen av ikke har hatt galleblære, eller hvis galleblæren har blitt fjernet ved hjelp 

av en operasjon. 
- hvis du har, eller har hatt, problemer med alkoholmisbruk, alkoholavhengighet, eller du drikker 

alkohol. 
- hvis du har, eller har hatt noen form for blokkering i galleblæren, gallegangene eller 

bukspyttkjertelen (for eksempel gallestein, svulst, utposning i tolvfingertarmen). 
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- hvis du har, eller har hatt, sykdom eller funksjonsforstyrrelse i Oddis sfinkter (en liten, 
ringformet muskel øverst i mageregionen som kontrollerer innstrømningen av galle og bukspytt 
øverst i tarmen). 

- hvis du har leversykdom med nedsatt leverfunksjon. 
- hvis du har hatt forstoppelse en stund eller hvis forstoppelse er det viktigste symptomet ved din 

IBS (kalles «IBS med forstoppelse» [IBS-C]).  
- hvis du har, eller kan ha, en blokkering i tarmene. 
- hvis du bruker legemidler som kan øke eluksadolinnivået i blodet (såkalte OATP1B1-hemmere, 

f.eks. ciklosporin). 
 
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker på om noe av dette gjelder for deg.  
 
Advarsler og forsiktighetsregler  
Avbryt behandlingen med Truberzi og oppsøk øyeblikkelig medisinsk hjelp om du opplever noe av 
følgende mens du bruker legemidlet: 
- nye eller forverrede smerter i magen, med eller uten kvalme og oppkast; 

• smerter kan oppstå allerede kort tid etter at du begynner med Truberzi. Du kan kjenne 
smerte på høyre siden av magen eller øverst i mageregionen, rett under ribbena. Det kan 
kjennes som om smertene flytter seg til ryggen eller skulderen; 

• det er ikke så vanlig at disse symptomene opptrer, og de kan tyde på problemer med 
bukspyttkjertelen eller gallegangene (dvs. bukspyttkjertelbetennelse eller spasmer i Oddis 
sfinkter); 
o risikoen for å utvikle problemer med bukspyttkjertelen eller gallegangene kan være 

større hvis du drikker mye alkohol,   
o spasmer i Oddis sfinkter forsvinner vanligvis når du slutter å bruke Truberzi. 

- alvorlig forstoppelse. 
 
Si fra til legen din: 
-  hvor mye alkohol du bruker (f.eks. hvor mange drinker du tar per dag); 
-  hvis du får noen bivirkninger, som for eksempel svimmelhet og søvnighet. 
 
Ta spesielt hensyn hvis du er 65 år eller eldre. Da har du nemlig større risiko for å få visse bivirkninger 
(se avsnitt 4). 
 
Barn og ungdom 
Truberzi bør ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år, siden det ikke finnes informasjon om 
bruken av legemidlet i denne aldersgruppen. 
 
Andre legemidler og Truberzi 
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre 
legemidler. 
 
Unngå regelmessig bruk av loperamid (et legemiddel som brukes for å behandle diaré) hvis du tar 
Truberzi, siden dette kan øke faren for forstoppelse. Unngå bruk av Truberzi sammen med andre 
legemidler som kan forårsake forstoppelse slik som opioider (f.eks. fetanyl [som brukes i 
smertebehandling]) eller antikolinergika (f.eks. atropin [som blant annet brukes for å behandle 
hjertelidelser]).  
 
Noen legemidler kan øke konsentrasjonen av Truberzi i blodet. Eksempler på slike legemidler er: 
-  ciklosporin (immundempende legemiddel som brukes mot betennelse);  
-  gemfibrozil (brukes for å senke lipidnivåer); 
-  atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakinavir, tipranavir (antiretrovirale legemidler som brukes for å 

behandle hiv); 
-  rifampicin (et antibiotikum som brukes mot infeksjoner).  
Bruk ikke Truberzi hvis du bruker noen av de ovenstående legemidlene. 
 
Truberzi kan øke nivået av visse legemidler i blodet. Eksempler på slike legemidler er: 
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-  rosuvastatin (statin som brukes for å behandle høyt kolesterol og for å forhindre hjerte- og 
karsykdom); 

-  valsartan og olmesartan (brukes mot høyt blodtrykk); 
 
Truberzi kan redusere nivået av visse legemidler i blodet. Eksempler på slike legemidler er: 
- erytromycin (brukes mot infeksjoner); 
- midazolam (et beroligende middel som brukes f.eks. når du skal ha endoskopiske inngrep); 
- nifedipin (brukes mot høyt blodtrykk); 
- alfentanil, fentanyl (opioidanalgetikum som brukes mot smerter); 
-  dihydroergotamin, ergotamin (brukes mot migrene); 
-  pimozid (brukes for å behandle sinnslidelser); 
-  kinidin (brukes for å behandle hjertesykdommer);  
-  sirolimus, takrolimus (immundempende legemiddel som brukes for å kontrollere kroppens 

immunforsvar). 
Hvis noe av dette gjelder for deg skal du si fra til legen eller på apoteket før du bruker Truberzi. Spør 
legen hvis du er usikker. 
 
Graviditet og amming 
Truberzi bør ikke brukes under graviditet eller amming. Rådfør deg med lege før du tar dette 
legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. 
 
Kjøring og bruk av maskiner 
Det er ikke sannsynlig at Truberzi påvirker evnen til å kjøre eller bruke verktøy eller maskiner. Men 
du kan få bivirkninger når du bruker Truberzi, slik som søvnighet eller svimmelhet, som kan påvirke 
evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ikke kjør bil eller bruk maskiner mens du bruker dette 
legemidlet før du vet hvordan det påvirker deg. 
 
 
3. Hvordan du bruker Truberzi 
 
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. 
 
Den anbefalte dosen er én 100 mg tablett, tatt to ganger daglig. 
Tablettene skal tas sammen med mat gjennom munnen, om morgenen og om kvelden. 
 
Dersom du tar for mye av Truberzi 
Hvis du har tatt for mye av Truberzi, skal du snakke med legen din eller oppsøke legevakten. 
 
Dersom du har glemt å ta Truberzi 
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta neste dose på neste planlagte 
tidspunkt og fortsett som vanlig. 
 
Dersom du avbryter behandling med Truberzi 
Ikke avbryt behandling med Truberzi uten først å ha snakket med legen din, siden symptomene dine 
kan bli verre. 
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. 
 
 
4. Mulige bivirkninger 
 
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 
 
Noen bivirkninger kan være alvorlige. 
Avbryt behandlingen med Truberzi og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du opplever nye eller 
forverrede magesmerter, med eller uten kvalme og oppkast, under behandlingen med Truberzi. Det er 
ikke så vanlig at disse symptomene opptrer (kan ramme opptil 1 av 100 personer), og de kan tyde på 
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problemer med bukspyttkjertelen eller gallegangene (f.eks. bukspyttkjertelbetennelse eller spasmer i 
Oddis sfinkter).  
 
Alvorlige allergiske reaksjoner har forekommet hos enkelte etter inntak av 1 eller 2 doser Truberzi. 
Avbryt behandlingen med Truberzi med en gang, og få akutt medisinsk behandling hvis du får tegn 
eller symptomer på en allergisk reaksjon, inkludert: 
- hevelse i ansiktet, leppene, munnen, tungen og/eller halsen 
- kortpustethet eller andre pusteproblemer 
- brystsmerter eller tetthet 
- kløe 
- utslett 
- elveblest 
 
Alvorlig forstoppelse som kan føre til sykehusinnleggelse, har forekommet etter inntak av Truberzi. 
Avbryt behandlingen med Truberzi, og kontakt lege umiddelbart hvis du får alvorlig forstoppelse 
mens du tar Truberzi. 
Unngå bruk av Truberzi sammen med andre legemidler som kan forårsake forstoppelse (se avsnitt 2, 
Andre legemidler og Truberzi). 
 
Andre mulige bivirkninger: 
Vanlige: kan ramme opptil 1 av 10 personer 
- svimmelhet 
- søvnighet 
- forstoppelse 
- kvalme 
- magesmerter  
- oppkast 
- luft i magen (flatulens) 
- oppblåst mage  
- halsbrann eller sure oppstøt  
- hudutslett 
- unormale blodprøveresultater (økte nivåer av visse leverenzymer) 
 
Melding av bivirkninger 
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er 
nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale 
meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med 
informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 
 
 
5. Hvordan du oppbevarer Truberzi 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter EXP. 
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. 
 
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 
 
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket 
hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte 
miljøet. 
 
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 
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Sammensetning av Truberzi  
- Virkestoffet er eluksadolin. Hver tablett inneholder 100 mg eluksadolin. 
- Andre innholdsstoffer er:  

Kjerne: silisifisert mikrokrystallinsk cellulose (E460); kolloidal vannfri silika (E551); 
krysspovidon type B (E1202); mannitol (E421) og magnesiumstearat (E572). 
Filmdrasjering: polyvinylalkohol (E1203); titandioksid (E171); makrogol 3350 (E1521); talkum 
(E553b); gult jernoksid (E172) og rødt jernoksid (E172). 

 
Hvordan Truberzi ser ut og innholdet i pakningen 
De filmdrasjerte tablettene er modifisert kapselformede, rosaoransje til ferskenfargede, og er preget 
med «FX100» på den ene siden.  
Tablettene er pakket i blisterpakninger laget av PCTFE/PVC/Al. Truberzi fås i pakninger som 
inneholder 28 eller 56 filmdrasjerte tabletter samt i flerpakninger med 168 filmdrasjerte tabletter med 
3 esker som hver inneholder 56 filmdrasjerte tabletter. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.  
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irland 
 
Tilvirker 
Warner Chilcott Deutschland GmbH 
Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,  
64331 Weiterstadt,  
Tyskland 
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For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for 
innehaveren av markedsføringstillatelsen: 
 
België/Belgique/Belgien/ 
Luxembourg/Luxemburg/Nederland 
Allergan n.v 
Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24 
 

Ireland/Malta 
Allergan Pharmaceuticals International  
Limited 
Tel: + 1800 931 787 (IE);  
+ 356 27780331 (MT) 
 

Česká republika 
Allergan CZ s.r.o. 
Tel: +420 800 188 818 

Latvija/Lietuva/Eesti 
Allergan Baltics UAB  
Tel: + 371 676 60 831 (LV);  
+ 37 052 072 777 (LT);  
+ 37 2634 6109 (ET) 
 

Deutschland 
Allergan GmbH  
Tel: + 49 69 92038-1050 
 

Magyarország 
Allergan Hungary Kft.  
Tel.: +36 80 100 101 
 

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige 
Allergan Norden AB 
Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);  
+ 47 80 01 04 97 (NO);  
+ 358 800 115 003 (FI);  
+ 46 8 594 100 00 (SE) 
 

Österreich 
Pharm-Allergan GmbH  
Tel: +43 1 99460 6355 

Ελλάδα/ Κύπρος 
Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.  
Τηλ: +30 210 74 73 300 
 

Polska 
Allergan Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 256 3700 
 

España 
Allergan S.A. 
Tel: + 34 91 807 6130 
 

Portugal 
Profarin Lda 
Tel: + 351 21 425 3242 
 

France 
Allergan France SAS  
Tél: +33 (0)1 49 07 83 00 
 

România 
Allergan S.R.L. 
Tel: +40 21 301 53 02 
 

Hrvatska 
Ewopharma d.o.o.  
Tel: +385 1 6646 563 
 

Slovenija 
Ewopharma d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 590 848 40 
 

България 
Алерган България ЕООД  
Тел.: +359 (0) 800 20 280 
 

Slovenská republika 
Allergan SK s.r.o. 
Tel: +421 800 221 223 
 

Ísland 
Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. 
Sími: +354 550 3300 
 

United Kingdom 
Allergan Ltd 
Tel: + 44 (0) 1628 494026 
 

Italia 
Allergan S.p.A 
Tel: + 39 06 509 562 90 
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Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert  
 
Andre informasjonskilder 
 
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 
legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
 
 
 


	PREPARATOMTALE
	A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE
	B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK
	C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN
	D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET
	A. MERKING
	B. PAKNINGSVEDLEGG



