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1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 500 mg tyggetabletter 

 

 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 

 

Hver tyggetablett inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 500 mg jern. 

Sukroferrioksihydroksidet i én tablett består av polynukleært jern(III)oksihydroksid (som inneholder 

500 m jern), 750 mg sukrose og 700 mg stivelse (potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse). 

 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 

 

 

3. LEGEMIDDELFORM 

 

Tyggetablett. 

Brune, runde tabletter preget med PA500 på den ene siden. Tablettene har en diameter på 20 mm og 

tykkelse på 6,5 mm. 

 

 

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 

 

4.1 Indikasjoner 

 

Velphoro er indisert til kontroll av serumfosfornivået hos voksne pasienter med kronisk nyresykdom 

(CKD) som får hemodialyse (HD) eller peritonealdialyse (PD). 

 

Velphoro er indisert til kontroll av serumfosfornivået hos pediatriske pasienter ≥ 2 år som har kronisk 

nyresykdom stadium 4–5 (definert ved en glomerulær filtrasjonsrate < 30 ml/min/1,73 m²) eller som 

har kronisk nyresykdom og får dialyse. 

 

Velphoro bør brukes som én av flere behandlingsmetoder som kan omfatte kalsiumtilskudd, 

1,25-dihydroksy-vitamin D3 eller en av dets analoger, eller kalsimimetika for å kontrollere utviklingen 

av renale beinsykdommer. 

 

4.2 Dosering og administrasjonsmåte 

 

Dosering 

 

Startdose for voksne og ungdom (≥ 12 år) 

 

Anbefalt startdose er 1500 mg jern (3 tabletter) per dag, fordelt mellom dagens måltider.   

 

Titrering og vedlikehold hos voksne og ungdom (≥ 12 år) 

 

Serumfosfornivået må overvåkes, og dosen med sukroferrioksihydroksid må titreres opp eller ned i 

trinn på 500 mg jern (1 tablett) daglig hver 2. – 4. uke til akseptabelt serumfosfornivå er nådd, deretter 

regelmessig overvåkning. 

 

I klinisk praksis vil behandlingen være basert på behovet for å kontrollere serumfosfornivået, selv om 

pasienter som responderer på behandling med Velphoro vanligvis når optimalt serumfosfornivå ved 

doser på 1500 – 2000 mg jern per dag (3 – 4 tabletter). 

 

Hvis pasienten glemmer én eller flere doser, tas den normale dosen av legemidlet sammen med neste 

måltid. 
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Maksimal tolerert daglig dose for voksne og ungdom (≥ 12 år)  

 

Maksimal anbefalt dose er 3000 mg jern (6 tabletter). 

 

Startdose, titrering og vedlikeholdsdose for pediatriske pasienter (2 til < 12 år) 

 

Velphoro er også tilgjengelig som 125 mg pulver i dosepose for pediatriske pasienter i alderen 2 til 

< 12 år. Valg av formulering avhenger av pasientens alder, preferanse, egenskaper og etterlevelse. 

Dersom det byttes mellom formuleringer, bør samme anbefalte dose brukes. Anbefalte startdoser og 

dosetitreringer av Velphoro hos pediatriske pasienter i alderen 2 til < 12 år er vist i tabell 1. 

 

Tabell 1 Anbefalte startdoser og dosetitreringer hos pediatriske pasienter i alderen 2 til 

< 12 år 

 

Pasientens alder 

(år) 
Daglig startdose 

Doseøkninger eller 

dosereduksjoner 

Maksimal anbefalt 

daglige dose 

≥ 2 til < 6 500 mg 125 mg eller 250 mg 1250 mg 

≥ 6 til < 9 750 mg 125, 250 eller 375 mg 2500 mg 

≥ 9 til < 12 1000 mg 250 eller 500 mg 3000 mg 

 

 

For pasienter i alderen 2 til < 6 år bør det brukes pulver, fordi tyggetabletter ikke er egnet for denne 

aldersgruppen. 

 

For pasienter i alderen 6 til < 12 år kan Velphoro tyggetabletter forskrives i stedet for eller i 

kombinasjon med Velphoro pulver dersom den daglige dosen er 1000 mg jern (2 tyggetabletter) eller 

høyere. 

 

Fosfornivåene i serum må overvåkes, og dosen med sukroferrioksihydroksid må titreres opp eller ned i 

daglige inkrementer hver 2 .– 4. uke til pasienten når et akseptabelt nivå av fosfor i serum, med 

påfølgende jevnlig overvåkning. 

 

Pediatrisk populasjon (< 2 år) 

 

Sikkerhet og effekt av Velphoro hos barn og ungdom under 2 år har ennå ikke blitt fastslått. Det finnes 

ingen tilgjengelige data. 

 

Nedsatt nyrefunksjon 

 

Velphoro er indisert til kontroll av serumfosfornivået hos voksne pasienter med kroniske nyresykdom 

(CKD) som får hemodialyse (HD) eller peritonealdialyse (PD). Det foreligger ingen kliniske data om 

bruk hos pasienter med tidligere stadier av nedsatt nyrefunksjon. 

 

Nedsatt leverfunksjon 

 

Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon ble ekskludert fra å delta i kliniske studier med 

sukroferrioksihydroksid. Det ble imidlertid ikke observert tegn på nedsatt leverfunksjon eller 

signifikant endring i leverenzymer i kliniske studier med sukroferrioksihydroksid. Se pkt. 4.4 for mer 

informasjon. 

 

Eldre (≥ 65 år) 

 

Velphoro er blitt gitt til over 248 eldre (≥ 65 år) i samsvar med det godkjente doseringsregimet. Av det 

totale antallet pasienter i kliniske studier av sukroferrioksihydroksid var 29,7 % i alderen ≥ 65 år, mens 
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8,7 % var i alderen ≥ 75 år. I disse studiene ble det ikke brukt doser og administreringsmåter spesielt 

beregnet på eldre, og doseringsregimene var ikke forbundet med spesielle bekymringer. 

 

Administrasjonsmåte 

 

Oral bruk. 

Velphoro er en tyggetablett som skal tas sammen med måltider. For å maksimere adsorpsjonen av 

fosfat som tilføres via kosten, skal den totale daglige dosen fordeles på måltidene i løpet av dagen. 

Pasientene trenger ikke å drikke mer væske enn normalt og bør overholde foreskrevet kosthold. 

Tablettene må tygges eller knuses. Tablettene skal ikke svelges hele. 

 

4.3 Kontraindikasjoner 

 

• Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 

• Hemokromatose og andre jernakkumuleringslidelser. 

 

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 

 

Peritonitt, mage- og leversykdommer og pasienter som har gjennomgått større gastrointestinale 

operasjoner 

 

Pasienter som nylig har hatt peritonitt (i løpet av siste 3 måneder), signifikante mage- eller 

leversykdommer, og pasienter som har gjennomgått større gastrointestinale operasjoner, har ikke blitt 

inkludert i kliniske studier med Velphoro. Hos disse pasientene må behandling med Velphoro bare 

brukes etter en nøye vurdering av nytte/risiko. 

 

Misfarget avføring 

 

Sukroferrioksihydroksid kan forårsake misfarget (svart) avføring. Misfarget (svart) avføring kan 

maskere gastrointestinale blødninger visuelt (se pkt. 4.5). 

 

Informasjon om sukrose og stivelse (karbohydrater) 

 

Velphoro inneholder sukrose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, 

glukose-galaktose malabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel bør ikke ta dette legemidlet. 

Det kan være skadelig for tennene. 

 

Velphoro inneholder potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse. Pasienter med diabetes bør merke 

seg at én tablett med Velphoro tilsvarer ca. 1,4 g karbohydrater (tilsvarende 0,116 brødenheter). 

 

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 

 

Velphoro blir nesten ikke absorbert fra mage-tarmkanalen. Selv om muligheten for interaksjon med 

legemidler ser ut til å være lav ved samtidig behandling med legemidler med et smalt terapeutisk 

vindu, bør klinisk effekt og bivirkninger overvåkes ved oppstart eller dosejustering for Velphoro eller 

det samtidig brukte legemidlet, eller legen bør vurdere å måle blodnivåene. Ved administrering av 

eventuelle legemidler som er kjent for å reagere/interagere med jern (for eksempel alendronat og 

doksysyklin), eller legemidler som har potensial til å reagere med sukroferrioksihydroksid basert kun 

på in vitro-studier, for eksempel levotyroksin, må legemidlet administreres minst én time før eller to 

timer etter Velphoro. 

 

In vitro-studier med følgende virkestoff viste ingen relevant interaksjon: acetylsalisylsyre, cefaleksin, 

cinacalcet, ciprofloksacin, klopidogrel, enalapril, hydroklortiazid, metformin, metoprolol, nifedipin, 

pioglitazon og kinidin. 

 

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos friske forsøkspersoner. De er utført hos friske frivillige 

menn og kvinner med losartan, furosemid, digoksin, warfarin og omeprazol. Samtidig administrering 
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av Velphoro påvirket ikke biotilgjengeligheten til disse legemidlene målt etter arealet under kurven 

(AUC). 

 

Data fra kliniske studier har vist at sukroferrioksihydroksid ikke påvirker den lipidsenkende effekten 

til HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks. atorvastatin og simvastatin). I tillegg demonstrerte post hoc-

analyser fra kliniske studier ingen innvirkning av Velphoro på den iPTH-reduserende virkningen til 

vitamin D-analoger. Nivået av vitamin D og1,25-dihydroksy-vitamin D ble ikke endret. 

 

Velphoro påvirker ikke guajakbaserte (Haemoccult) eller immunologibaserte (iColo Rectal og 

Hexagon Obti) tester av okkult blod i avføringen. 

 

4.6 Fertilitet, graviditet og amming 

 

Graviditet 

 

Det foreligger ingen kliniske data om bruk av sukroferrioksihydroksid hos gravide kvinner. 

 

Reproduksjons- og utviklingstoksisitetstudier på dyr viste ingen risiko med tanke på graviditet, 

embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling (se pkt. 5.3). Sukroferrioksihydroksid skal 

bare gis til gravide kvinner hvis det er strengt nødvendig, og bare etter en grundig vurdering av 

nytte/risiko. 

 

Amming 

 

Det foreligger ingen kliniske data om bruk av Velphoro hos kvinner som ammer. Siden absorpsjonen 

av jern fra dette legemidlet er minimal (se pkt. 5.2), er det usannsynlig at jern fra 

sukroferrioksihydroksid skilles ut i morsmelk. 

Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en 

beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med sukroferrioksihydroksid skal 

avsluttes/avstås fra. 

. 

 

Fertilitet 

 

Det foreligger ingen data om effekten av Velphoro på fertilitet hos mennesker. Dyrestudier viste ingen 

bivirkninger med hensyn til parrings-, fertilitets- og kullparametre etter behandling med 

sukroferrioksihydroksid (se pkt. 5.3). 

 

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner 

 

Velphoro har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 

 

4.8 Bivirkninger 

 

Sammendrag av sikkerhetsprofilen 

 

Den gjeldende sikkerhetsprofilen for Velphoro er basert på totalt 778 pasienter på hemodialyse og 57 

pasienter på peritonealdialyse som mottok behandling med sukroferrioksihydroksid i opptil 55 uker. 

 

I disse kliniske studiene opplevde omtrent 43 % av pasientene minst én bivirkning under behandling 

med Velphoro, og 0,36 % av de rapporterte bivirkninger var alvorlige. Mesteparten av bivirkningene 

som ble rapportert fra studier, var gastrointestinale sykdommer, og de oftest rapporterte bivirkningene 

var diaré og misfarget avføring (svært vanlig). Det store flertallet av disse gastronintestinale 

sykdommene oppstod tidlig under behandlingen, og avtok over tid med fortsatt dosering. 

Det ble ikke observert doseavhengige trender i bivirkningsprofilen for Velphoro. 
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Bivirkningstabell 

 

Bivirkningene som er rapportert ved bruk av Velphoro i doser fra 250 mg jern/dag til 3000 mg 

jern/dag hos disse pasientene (n = 835), er oppført i tabell 2. 

Rapporteringsfrekvensen er klassifisert som svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), 

mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100). 

 

Tabell 2 Bivirkninger registrert i kliniske studier 

 

Organklassesystem Svært vanlige Vanlige Mindre vanlige 

Stoffskifte- og 

ernæringsbetingede 

sykdommer 

  Hyperkalsemi 

Hypokalsemi 

Nevrologiske 

sykdommer 

  Hodepine 

Sykdommer i 

respirasjonsorganer, 

thorax og mediastinum 

  Dyspné 

Gastrointestinale 

sykdommer 

Diaré* 

Misfarget avføring 

Kvalme 

Obstipasjon 

Oppkast 

Dyspepsi 

Abdominale smerter 

Flatulens 

Misfarging av tenner 

Abdominal distensjon 

Gastritt 

Abdominalt ubehag 

Dysfagi 

Gastroøsofageal 

reflukssykdom (GØRS) 

Misfarging av tunge 

Hud- og 

underhudssykdommer 

  Kløe 

Utslett 

Generelle lidelser og 

reaksjoner på 

administrasjonsstedet 

 Unormal produktsmak Fatigue 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 

*Diaré 

Diaré forekom hos 11,6 % av pasientene i kliniske studier. I de 55 uker lange studiene var de 

fleste diarétilfellene forbigående, oppstod tidlig under oppstart av behandlingen og førte til 

avbrutt behandling for 3,1 % av pasientene. 

 

Pediatrisk populasjon 

 

Generelt var sikkerhetsprofilen til Velphoro hos pediatriske (2 til < 18 år) og voksne pasienter 

sammenlignbar. De hyppigst rapporterte bivirkningene var gastrointestinale sykdommer, inkludert 

diaré (svært vanlig, 16,7 %), oppkast (vanlig, 6,1 %), gastritt (vanlig, 3,0 %) og misfarget avføring 

(vanlig, 3,0 %). 

 

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 meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens 

legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema. 
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4.9 Overdosering 

 

Eventuelle tilfeller av overdosering med Velphoro (f.eks. hypofosfatemi) skal behandles med standard 

klinisk praksis. 

 

 

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 

 

5.1 Farmakodynamiske egenskaper 

 

Farmakoterapeutisk gruppe: Alle andre terapeutiske preparater; midler mot hyperkalemi og 

hyperfosfatemi. ATC-kode: V03AE05 

 

Virkningsmekanisme 

 

Velphoro inneholder sukroferrioksihydroksid som består av polynukleært jern(III)-oksyhydroksid 

(pn-FeOOH), sukrose og stivelse. Fosfatbindingen skjer ved ligandutveksling mellom 

hydroksylgrupper og/eller vann og fosfationene i hele det fysiologiske pH-området i mage-

tarmkanalen. 

Serumfosfornivået reduseres som følge av den reduserte absorpsjonen av fosfat fra kosten. 

 

Klinisk effekt 

 

Det er utført én klinisk fase 3-studie av pasienter med CKD på dialyse for å undersøke effekten og 

sikkerheten av Velphoro i denne populasjonen. Studien var en åpen, randomisert parallellgruppestudie 

med aktiv kontroll (sevelamerkarbonat) som varte i opptil 55 uker. Voksne pasienter med 

hyperfosfatemi (serumfosfor ≥ 1,94 mmol/l) ble behandlet med sukroferrioksihydroksid med en 

startdose på 1000 mg jern/dag etterfulgt av en 8 uker lang dosetitreringsperiode. Ikke-underlegenhet i 

forhold til sevelamerkarbonat ble fastslått i uke 12. Pasientene fortsatte med studiemedisinen fra 

uke 12 til uke 55. Fra uke 12 til 24 kunne dosene titreres, både på grunn av tolerabilitet og effekt. 

Behandling av undergrupper av pasientene fra uke 24 til uke 27 med vedlikeholdsdose av 

sukroferrioksihydroksid (1000 til 3000 mg jern/dag) eller lavdose (250 mg jern/dag) 

sukroferrioksihydroksid, viste at vedlikeholdsdosen gav bedre effekt. 

 

I Studie-05A ble 1055 pasienter på hemodialyse (N = 968) eller peritonealdialyse (N = 87) med 

serumfosfor ≥ 1,94 mmol/L etter en 2–4 ukers periode for utvasking av fosfatbindinger, randomisert 

og behandlet med enten sukroferrioksihydroksid med en startdose på 1000 mg jern/dag (N = 707), 

eller aktiv-kontroll (sevelamerkarbonat, N = 348) i 24 uker. På slutten av uke 24 ble 93 pasienter på 

hemodialyse der serumfosfornivåer ble kontrollert (< 1,78 mmol/L) med sukroferrioksihydroksid i 

første del av studien, randomisert på nytt for å fortsette behandlingen med enten vedlikeholdsdosen for 

uke 24 (N = 44) eller en ikke-effektiv lavdosekontroll på 250 mg jern/dag (N = 49) med 

sukroferrioksihydroksid i ytterligere 3 uker. 

 

Etter fullført Studie-05A ble 658 pasienter (597 på hemodialyse og 61 på peritonealdialyse) behandlet 

i en 28 ukers utvidelsesstudie (Studie-05B) med enten sukroferrioksihydroksid (N = 391) eller 

sevelamerkarbonat (N = 267) i samsvar med den opprinnelige randomiseringen. 

 

Gjennomsnittlige serumfosfornivåer var 2,5 mmol/l ved baseline og 1,8 mmol/l i uke 12 for 

sukroferrioksihydroksid (reduksjon på 0,7 mmol/l). Tilsvarende nivåer for sevelamerkarbonat ved 

baseline var henholdsvis 2,4 mmol/l og 1,7 mmol/l i uke 12 (reduksjon på 0,7 mmol/l). 

 

Reduksjonen i serumfosfornivå ble opprettholdt i 55 uker. Serumfosfornivå og nivå av kalsium-fosfor-

produkter ble redusert som følge av den reduserte absorpsjonen av fosfat fra kosten. 

 

Responsratene definert som andelen personer som oppnådde serumfosfornivåer innenfor områder 

anbefalt av KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative), var 45,3 % og 59,1 % i uke 12, og 

51,9 % og 55,2 % i uke 52 for henholdsvis sukroferrioksihydroksid og sevelamerkarbonat. 
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Den gjennomsnittlige daglige dosen av Velphoro i løpet av 55 ukers behandling var 1650 mg jern, og 

den gjennomsnittlige daglige dosen av sevelamerkarbonat var 6960 mg. 

 

Data etter markedsføring 

 

Det har blitt gjennomført en prospektiv, ikke-intervensjonell sikkerhetsstudie etter markedsføring 

(VERIFIE) hvor man evaluerte kortsiktig og langsiktig (opptil 36 måneder) sikkerhet og effekt av 

Velphoro hos voksne pasienter på hemodialyse (N = 1198) eller peritonealdialyse (N = 160), som ble 

fulgt i rutinemessig klinisk praksis i 12 til 36 måneder (sikkerhetsanalysesett, N = 1365). I løpet av 

studien ble 45 % (N = 618) av disse pasientene samtidig behandlet med ett eller flere andre 

fosfatbindende midler enn Velphoro. 

 

I sikkerhetsanalysesettet var de vanligste bivirkningene diaré og misfarget avføring, som ble rapportert 

av henholdsvis 14 % (N = 194) og 9 % (N = 128) av pasientene. Forekomsten av diaré var høyest i 

løpet av den første uken og ble redusert i løpet av brukstiden. Diaré var av mild til moderat intensitet 

hos de fleste pasienter og gikk over hos de fleste av pasientene innen 2 uker. Misfarget (svart) avføring 

er forventet for en oral, jernbasert forbindelse og kan visuelt skjule gastrointestinal blødning. For 4 av 

de 40 dokumenterte tilfellene av samtidig gastrointestinal blødning ble Velphoro-relatert misfarging av 

avføring rapportert å forårsake en ubetydelig forsinkelse i diagnostisering av gastrointestinal blødning, 

uten at pasientens helsetilstand ble berørt. I de resterende tilfellene er det ikke rapportert om 

forsinkelse i diagnostisering av gastrointestinal blødning. 

 

Resultatene fra denne studien viste at effekten av Velphoro i en reell setting (inkludert samtidig bruk 

av andre fosfatbindende midler hos 45 % av pasientene) var på linje med den som ble observert i den 

kliniske fase 3-studien. 

 

Pediatrisk populasjon 

 

I en åpen klinisk studie undersøkte man effekt og sikkerhet av Velphoro hos pediatriske pasienter fra 

2 års alder som hadde kronisk nyresykdom og hyperfosfatemi (kronisk nyresykdom stadium 4–5 

(definert ved en glomerulær filtrasjonsrate < 30 ml/min/1,73 m²) eller kronisk nyresykdom og fikk 

dialyse). Åttifem pasienter ble randomisert til Velphoro (N = 66) eller aktiv kontroll (kalsiumacetat) 

(N = 19) til en 10-ukers dosetitrering (stadium 1), fulgt av en 24-ukers sikkerhetsstudie (stadium 2). 

De fleste pasientene var ≥ 12 år (66 %). Alle pasienter hadde kronisk nyresykdom, og 80 % fikk 

dialyse (67 % fikk hemodialyse og 13 % fikk peritonealdialyse) og 20 % fikk ikke dialyse. 

 

Den begrensede forskjellen i redusert gjennomsnittlig serumfosfornivå fra baseline til slutten av 

stadium 1 i Velphoro-gruppen (N = 65) var ikke statistisk signifikant; −0,120 (0,081) mmol/l (95 % 

KI: −0,282, 0,043) basert på de blandede modellberegningene med reelle data som viste et 

gjennomsnitt på 2,08 mmol/l ved baseline og 1,91 mmol/l på slutten av stadium 1 (reduksjon på 

0,17 mmol/l). Effekten ble opprettholdt under stadium 2, men noen fluktuasjoner i gjennomsnittlig 

effekt ble registrert over tid (0,099 (0,198) mmol/l (95 % KI: −0,306, 0,504)). 

 

Prosentandelen pasienter som hadde et serumfosfornivå innenfor normalområdet, økte fra 37 % ved 

baseline til 61 % på slutten av stadium 1, og var 58 % på slutten av stadium 2, noe som viser at 

sukroferrioksihydroksid har vedvarende fosforsenkende effekt. Blant pasienter som hadde et 

serumfosfornivå over det aldersrelaterte normalområdet ved baseline (N = 40), observerte man en 

statistisk signifikant reduksjon av fosfornivået fra baseline til slutten av stadium 1, med en endring i 

minste kvadraters gjennomsnitt (SE) på −0,87 (0,30) mg/dl (95 % KI: −1,47, −0,27; p = 0,006). 

 

Sikkerhetsprofilen til Velphoro hos pediatriske pasienter var generelt sammenlignbar med den som 

tidligere var observert hos voksne pasienter. 

5.2 Farmakokinetiske egenskaper 

 

Velphoro fungerer ved å binde fosfat i mage-tarmkanalen, og serumkonsentrasjonen er derfor ikke 

relevant for preparatets effekt. På grunn av Velphoros uoppløselighet og nedbrytningsegenskaper kan 
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det ikke utføres klassiske farmakokinetiske studier, f.eks. bestemmelse av distribusjonsvolum, areal 

under kurven (AUC), gjennomsnittlig «residence time» osv. 

 

To fase 1-studier konkluderte med at potensialet for jernoverskudd er minimalt, og ingen 

doseavhengige effekter ble observert hos friske frivillige. 

 

Absorpsjon 

 

Den aktive delen av Velphoro, pn-FeOOH, er praktisk talt uoppløselig og blir derfor ikke absorbert. 

Nedbrytningsproduktene, mononukleære jernarter, kan imidlertid frisettes fra overflaten på pn-FeOOH 

og absorberes. 

 

Det ble ikke gjort studier på mennesker angående absolutt absorpsjon. Ikke-kliniske studier på flere 

arter (rotter og hunder) viste at systemisk absorpsjon var svært lav (≤ 1 % av den administrerte dosen). 

 

Jernopptaket fra radioaktivt merket Velphoro-virkestoff, 2000 mg jern på 1 dag, ble undersøkt hos 16 

CKD-pasienter (8 pre-dialyse- og 8 hemodialysepasienter) og 8 friske frivillige med lave jernlagre 

(serumferritin < 100 mcg/l). Blant friske personer ble medianopptaket av radioaktivt merket jern i 

blodet estimert til 0,43 % (område 0,16–1,25 %) på dag 21, blant pre-dialysepasienter ble det estimert 

til 0,06 % (område 0,008–0,44 %) og blant hemodialysepasienter 0,02 % (område 0–0,04 %). 

Blodnivåene for radioaktivt merket jern var svært lave og begrenset til erytrocytter. 

 

Distribusjon 

 

Det ble ikke gjort distribusjonsstudier på mennesker. Ikke-kliniske studier blant flere arter (rotter og 

hunder) viste at pn-FeOOH blir distribuert fra plasma til lever, milt og beinmarg, og brukt ved 

inkorporering i røde blodceller. 

 

Blant pasienter forventes det også at absorbert jern blir distribuert til målorganene, dvs. til lever, milt 

og beinmarg, og brukt ved inkorporering i røde blodceller. 

 

Biotransformasjon 

 

Den aktive delen av Velphoro, pn-FeOOH, metaboliseres ikke. Nedbrytningsproduktet av Velphoro, 

mononukleære jernarter, kan imidlertid frisettes fra overflaten til polynukleært jern(III)-oksyhydroksid 

og absorberes. Kliniske studier har vist at den systemiske absorpsjonen av jern fra Velphoro er lav. 

 

In vitro-data antyder at sukrose- og stivelseskomponentene i virkestoffet kan nedbrytes til henholdsvis 

glukose og fruktose og maltose og glukose. Disse komponentene kan absorberes i blodet. 

 

Eliminasjon 

 

I dyrestudier med rotte og hund som fikk 59Fe-Velphoro-virkestoffet peroralt, ble radioaktivt merket 

jern gjenfunnet i feces, men ikke i urin. 

 

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 

 

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av 

sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering og gentoksisitet. 

 

Effekter sett i studien av embryo-føtal utviklingstoksisitet hos kanin (skjelettvariasjoner og 

ufullstendig ossifikasjon) er relatert til overdreven farmakologi og er trolig ikke relevant for pasienter. 

Andre studier av reproduksjonstoksisitet viste ingen bivirkninger. 

 

Det er utført karsinogenisitetsstudier på mus og rotte. Det var ingen klare tegn på karsinogen effekt hos 

mus. Slimhinnehyperplasi med divertikkel-/cystedannelser ble observert i tykktarm og blindtarm hos 

mus etter 2 års behandling, men dette ble ansett å være en artsspesifikk effekt da det ikke ble oppdaget 
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noen divertikkel-/cystedannelser i langtidsstudier på rotter eller hunder. Rotter hadde litt økt insidens 

av benigne C-celleadenomer i skjoldbruskkjertelen hos hannrotter som fikk den høyeste dosen med 

sukroferrioksihydroksid. Dette er mest sannsynlig en adaptiv respons på den farmakologiske effekten 

av legemidlet og ikke klinisk relevant. 

 

 

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 

 

6.1 Hjelpestoffer 

 

Skogsbæraroma 

Neohesperidindihydrokalkon 

Magnesiumstearat 

Silika, kolloidal, vannfri 

 

6.2 Uforlikeligheter 

 

Ikke relevant. 

 

6.3 Holdbarhet 

 

3 år 

Holdbarhet etter første åpning av flasken: 90 dager 

 

6.4 Oppbevaringsbetingelser 

 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. 

 

6.5 Emballasje (type og innhold) 

 

HDPE-flaske (High Density Polyethylene) med barnesikker polypropylenlukking og folieforsegling, 

og med et molekylært tørkemiddel og bomull. Pakningsstørrelser med 30 eller 90 tyggetabletter. 

 

Barnesikker perforert endoseblisterpakning av aluminium/aluminium, hver blister inneholder 

6 tyggetabletter. Pakningsstørrelser med 30 × 1 eller flerpakninger med 90 (3 pakninger med 30 × 1) 

tyggetabletter. 

 

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 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 
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8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

 

EU/1/14/943/001 

EU/1/14/943/002 

EU/1/14/943/003 

EU/1/14/943/004 

 

 

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE 

 

Dato for første markedsføringstillatelse: 26. august 2014 

Dato for siste fornyelse: 25. mars 2019 

 

 

10. OPPDATERINGSDATO 

 

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 

legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 125 mg pulver i dosepose 

 

 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 

 

Hver dosepose inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 125 mg jern. 

Sukroferrioksihydroksidet i hver dosepose med pulver består av polynukleært jern(III)oksihydroksid 

(som inneholder 125 mg jern), 187 mg sukrose og 175 mg stivelse (potetstivelse og pregelatinisert 

maisstivelse) . 

 

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 

 

 

3. LEGEMIDDELFORM 

 

Pulver i dosepose. 

 

Pulveret er rødbrunt. 

 

 

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 

 

4.1 Indikasjoner 

 

Velphoro er indisert til kontroll av serumfosfornivået hos voksne pasienter med kronisk nyresykdom 

(CKD) som får hemodialyse (HD) eller peritonealdialyse (PD). 

 

Velphoro er indisert til kontroll av serumfosfornivået hos pediatriske pasienter ≥ 2 år som har kronisk 

nyresykdom stadium 4–5 (definert ved en glomerulær filtrasjonsrate < 30 ml/min/1,73 m²) eller som 

har kronisk nyresykdom og får dialyse. 

 

Velphoro bør brukes som én av flere behandlingsmetoder som kan omfatte kalsiumtilskudd, 

1,25-dihydroksy-vitamin D3 eller en av dets analoger, eller kalsimimetika for å kontrollere utviklingen 

av renale beinsykdommer. 

 

4.2 Dosering og administrasjonsmåte 

 

Dosering 

 

Startdose, dosetitrering og vedlikehold hos pediatriske pasienter i alderen 2 til < 12 år 

Anbefalte startdoser for pediatriske pasienter i forskjellige aldersgrupper er beskrevet i tabell 1.  

 

Tabell 1 Anbefalte startdoser og dosetitreringer hos pediatriske pasienter i alderen 2 til 

< 12 år 

 

Pasientens alder 

(år) 
Daglig startdose 

Doseøkninger eller 

dosereduksjoner 

Maksimal anbefalt 

daglig dose 

≥ 2 til < 6 500 mg 
125  

eller 250 mg 

1250 mg 

≥ 6 til < 9 750 mg 125, 250 eller 375 mg 2500 mg 

≥ 9 til < 12 1000 mg 250 eller 500 mg 3000 mg 
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Serumfosfornivået må overvåkes, og dosen med sukroferrioksihydroksid må titreres opp eller ned én 

gang annenhver uke ved å justere den daglige dosen som angitt i tabell 1, til akseptabelt 

serumfosfornivå er nådd, deretter regelmessig overvåkning. For pasienter i alderen 6 til < 12 år kan 

Velphoro tyggetabletter forskrives i stedet for eller i kombinasjon med Velphoro pulver dersom den 

daglige dosen er 1000 mg jern (2 tyggetabletter) eller høyere. 

Hvis pasienten glemmer én eller flere doser, tas den normale dosen av legemidlet sammen med neste 

måltid. 

 

Annen formulering og styrke som er tilgjengelig 

Velphoro er også tilgjengelig som tyggetabletter (500 mg jern) for voksne og pediatriske pasienter fra 

6 års alder. Valg av formulering avhenger av pasientens alder, preferanse, egenskaper og etterlevelse. 

Dersom det byttes mellom formuleringer, bør samme anbefalte dose brukes. Velphoro pulver ble ikke 

studert hos voksne. For pasienter i alderen 2 til < 6 år bør det brukes pulver, fordi tyggetabletter ikke er 

egnet for denne aldersgruppen. 

 

Pediatrisk populasjon < 2 år 

Sikkerhet og effekt av Velphoro hos barn under 2 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen 

tilgjengelige data. 

 

Nedsatt nyrefunksjon 

Velphoro er indisert til kontroll av serumfosfornivået hos voksne pasienter med kroniske nyresykdom 

(CKD) som får hemodialyse (HD) eller peritonealdialyse (PD). Det foreligger ingen kliniske data hos 

pasienter med tidligere stadier av nedsatt nyrefunksjon. 

 

Nedsatt leverfunksjon 

Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon ble ekskludert fra å delta i kliniske studier med 

sukroferrioksihydroksid. Det ble imidlertid ikke observert tegn på nedsatt leverfunksjon eller 

signifikant endring i leverenzymer i kliniske studier med sukroferrioksihydroksid. Se pkt. 4.4 for mer 

informasjon. 

 

Administrasjonsmåte 

 

Oral bruk. 

For å maksimere adsorpsjonen av fosfat som tilføres via kosten, skal den totale daglige dosen (totalt 

antall doseposer) fordeles på hovedmåltidene i løpet av dagen, dvs. måltider med høyest fosfatinnhold. 

Dersom det totale antallet doseposer ikke kan fordeles likt på antallet hovedmåltider, skal resten av 

dosen tas med ett eller to av hovedmåltidene. Den optimale administrasjonsmåten for den totale 

daglige dosen av Velphoro for hver enkelt pasient bør bestemmes på bakgrunn av 

kostholdet/måltidsvanene. 

 

Før administrering skal Velphoro pulver blandes med litt myk mat (for eksempel eplemos) eller med 

vann eller drikke uten kullsyre som drikkes til et måltid. Hver dosepose med pulver skal blandes med 

minst 5 ml væske for å danne en suspensjon, dvs. 2 doseposer skal oppslemmes i minst 10 ml. 

Væskemengden kan økes dersom det totale daglige væskeinntaket er i samsvar med 

kostholdsanbefalingene for den aktuelle pasienten. 

Pasienten bør innta suspensjonen av Velphoro pulver innen 30 minutter etter at den er tilberedt. 

Velphoro pulver skal ikke oppvarmes (f.eks. i mikrobølgeovn) eller tilsettes i varm mat eller væske. 

Blandingen skal omrøres kraftig. Pulveret vil ikke bli fullstendig oppløst, men vil bli en rødbrun 

suspensjon. Om nødvendig skal suspensjonen oppslemmes på nytt umiddelbart før administrering. 

 

Den forskrevne dosen av Velphoro pulver oppslemmet i vann som beskrevet ovenfor, kan eventuelt 

administreres via en ernæringssonde > 6 FR (fransk kateterskala). Følg produsentens bruksanvisning 

for ernæringssonden når legemidlet skal administreres. Etter administrering av miksturen må 

ernæringssonden skylles med vann for å sikre at hele dosen blir gitt. Se pkt. 6.6 for nærmere 

opplysninger. 
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4.3 Kontraindikasjoner 

 

• Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 

• Hemokromatose og andre jernakkumuleringslidelser. 

 

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 

 

Peritonitt, mage- og leversykdommer og pasienter som har gjennomgått større gastrointestinale 

operasjoner 

 

Pasienter som nylig har hatt peritonitt (i løpet av siste 3 måneder), signifikante mage- eller 

leversykdommer, og pasienter som har gjennomgått større gastrointestinale operasjoner, har ikke blitt 

inkludert i kliniske studier med Velphoro. Hos disse pasientene må behandling med Velphoro bare 

brukes etter en nøye vurdering av nytte/risiko. 

 

Misfarget avføring 

 

Sukroferrioksihydroksid kan forårsake misfarget (svart) avføring. Misfarget (svart) avføring kan 

maskere gastrointestinale blødninger visuelt (se pkt. 4.5). 

 

Informasjon om sukrose og stivelse (karbohydrater) 

 

Velphoro inneholder sukrose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, 

glukose-galaktose malabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel, bør ikke ta dette legemidlet. 

Det kan være skadelig for tennene. 

 

Velphoro inneholder potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse. Pasienter med diabetes bør merke 

seg at én dosepose med Velphoro pulver tilsvarer ca. 0,7 g karbohydrater (tilsvarende 

0,056 brødenheter). 

 

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon 

 

Velphoro blir nesten ikke absorbert fra mage-tarmkanalen. Selv om muligheten for interaksjon med 

legemidler ser ut til å være lav ved samtidig behandling med legemidler med et smalt terapeutisk 

vindu, bør klinisk effekt og bivirkninger overvåkes ved oppstart eller dosejustering for Velphoro eller 

det samtidig brukte legemidlet, eller legen bør vurdere å måle blodnivåene. Ved administrering av 

eventuelle legemidler som er kjent for å reagere/interagere med jern (for eksempel alendronat og 

doksysyklin), eller legemidler som har potensial til å reagere med sukroferrioksihydroksid basert kun 

på in vitro-studier, for eksempel levotyroksin, må legemidlet administreres minst én time før eller to 

timer etter Velphoro. 

 

In vitro-studier med følgende virkestoff viste ingen relevant interaksjon: acetylsalisylsyre, cefaleksin, 

cinacalcet, ciprofloksacin, klopidogrel, enalapril, hydroklortiazid, metformin, metoprolol, nifedipin, 

pioglitazon og kinidin. 

 

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos friske forsøkspersoner. De er utført hos friske frivillige 

menn og kvinner med losartan, furosemid, digoksin, warfarin og omeprazol. Samtidig administrering 

av Velphoro påvirket ikke biotilgjengeligheten til disse legemidlene målt etter arealet under kurven 

(AUC). 

 

Data fra kliniske studier har vist at sukroferrioksihydroksid ikke påvirker den lipidsenkende effekten 

til HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks. atorvastatin og simvastatin). I tillegg demonstrerte post hoc-

analyser fra kliniske studier ingen innvirkning av Velphoro på den iPTH-reduserende virkningen til 

vitamin D-analoger. Nivået av vitamin D og1,25-dihydroksy-vitamin D ble ikke endret. 

 

Velphoro påvirker ikke guajakbaserte (Haemoccult) eller immunologibaserte (iColo Rectal og 

Hexagon Obti) tester av okkult blod i avføringen. 
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4.6 Fertilitet, graviditet og amming 

 

Graviditet 

 

Det foreligger ingen kliniske data om bruk av sukroferrioksihydroksid hos gravide kvinner. 

 

Reproduksjons- og utviklingstoksisitetstudier på dyr viste ingen risiko med tanke på graviditet, 

embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling (se pkt. 5.3). Sukroferrioksihydroksid skal 

bare gis til gravide kvinner hvis det er strengt nødvendig, og bare etter en grundig vurdering av 

nytte/risiko. 

 

Amming 

 

Det foreligger ingen kliniske data om bruk av Velphoro hos kvinner som ammer. Siden absorpsjonen 

av jern fra dette legemidlet er minimal (se pkt. 5.2), er det usannsynlig at jern fra 

sukroferrioksihydroksid skilles ut i morsmelk. 

Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en 

beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med sukroferrioksihydroksid skal 

avsluttes/avstås fra. 

 

Fertilitet 

 

Det foreligger ingen data om effekten av Velphoro på fertilitet hos mennesker. Dyrestudier viste ingen 

bivirkninger med hensyn til parrings-, fertilitets- og kullparametre etter behandling med 

sukroferrioksihydroksid (se pkt. 5.3). 

 

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner 

 

Velphoro har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 

 

4.8 Bivirkninger 

 

Sammendrag av sikkerhetsprofilen 

 

Den gjeldende sikkerhetsprofilen for Velphoro er basert på totalt 778 pasienter på hemodialyse og 57 

pasienter på peritonealdialyse som mottok behandling med sukroferrioksihydroksid i opptil 55 uker. 

 

I disse kliniske studiene opplevde omtrent 43 % av pasientene minst én bivirkning under behandling 

med Velphoro, og 0,36 % av de rapporterte bivirkningene var alvorlige. Mesteparten av bivirkningene 

som ble rapportert fra studier, var gastrointestinale sykdommer, og de oftest rapporterte bivirkningene 

var diaré og misfarget avføring (svært vanlig). Det store flertallet av disse gastronintestinale 

sykdommene oppstod tidlig under behandlingen, og avtok over tid med fortsatt dosering. 

Det ble ikke observert doseavhengige trender i bivirkningsprofilen for Velphoro. 

 

Bivirkningstabell 

 

Bivirkningene som er rapportert ved bruk av Velphoro i doser fra 250 mg jern/dag til 3000 mg 

jern/dag hos disse pasientene (n = 835), er oppført i tabell 2. 

Rapporteringsfrekvensen er klassifisert som svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), 

mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100). 
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Tabell 2 Bivirkninger registrert i kliniske studier 

 

Organklassesystem Svært vanlige Vanlige Mindre vanlige 

Stoffskifte- og 

ernæringsbetingede 

sykdommer 

  Hyperkalsemi 

Hypokalsemi 

Nevrologiske 

sykdommer 

  Hodepine 

Sykdommer i 

respirasjonsorganer, 

thorax og mediastinum 

  Dyspné 

Gastrointestinale 

sykdommer 

Diaré* 

Misfarget avføring 

Kvalme 

Obstipasjon 

Oppkast 

Dyspepsi 

Abdominale smerter 

Flatulens 

Misfarging av tenner 

Abdominal distensjon 

Gastritt 

Abdominalt ubehag 

Dysfagi 

Gastroøsofageal 

reflukssykdom (GØRS) 

Misfarging av tunge 

Hud- og 

underhudssykdommer 

  Kløe 

Utslett 

Generelle lidelser og 

reaksjoner på 

administrasjonsstedet 

 Unormal produktsmak Fatigue 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 

*Diaré 

Diaré forekom hos 11,6 % av pasientene i kliniske studier. I de 55 uker lange studiene var de 

fleste diarétilfellene forbigående, oppstod tidlig under oppstart av behandlingen og førte til 

avbrutt behandling for 3,1 % av pasientene. 

 

Pediatrisk populasjon 

 

Generelt var sikkerhetsprofilen til Velphoro hos pediatriske (2 til < 18 år) og voksne pasienter 

sammenlignbar. De hyppigst rapporterte bivirkningene var gastrointestinale sykdommer, inkludert 

diaré (svært vanlig, 16,7 %), oppkast (vanlig, 6,1 %), gastritt (vanlig, 3,0 %) og misfarget avføring 

(vanlig, 3,0 %). 

 

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 meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens 

legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema. 

 

4.9 Overdosering 

 

Eventuelle tilfeller av overdosering med Velphoro (f.eks. hypofosfatemi) skal behandles med standard 

klinisk praksis. 
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5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 

 

5.1 Farmakodynamiske egenskaper 

 

Farmakoterapeutisk gruppe: Alle andre terapeutiske preparater; midler mot hyperkalemi og 

hyperfosfatemi. ATC-kode: V03AE05 

 

Virkningsmekanisme 

 

Velphoro inneholder sukroferrioksihydroksid som består av polynukleært jern(III)-oksyhydroksid 

(pn-FeOOH), sukrose og stivelse. Fosfatbindingen skjer ved ligandutveksling mellom 

hydroksylgrupper og/eller vann og fosfationene i hele det fysiologiske pH-området i mage-

tarmkanalen. 

Serumfosfornivået reduseres som følge av den reduserte absorpsjonen av fosfat fra kosten. 

 

Klinisk effekt 

 

Det er utført én klinisk fase 3-studie av pasienter med CKD på dialyse for å undersøke effekten og 

sikkerheten av Velphoro i denne populasjonen. Studien var en åpen, randomisert parallellgruppestudie 

med aktiv kontroll (sevelamerkarbonat) som varte i opptil 55 uker. Voksne pasienter med 

hyperfosfatemi (serumfosfor ≥ 1,94 mmol/l) ble behandlet med sukroferrioksihydroksid med en 

startdose på 1000 mg jern/dag etterfulgt av en 8 uker lang dosetitreringsperiode. Ikke-underlegenhet i 

forhold til sevelamerkarbonat ble fastslått i uke 12. Pasientene fortsatte med studiemedisinen fra 

uke 12 til uke 55. Fra uke 12 til 24 kunne dosene titreres, både på grunn av tolerabilitet og effekt. 

Behandling av undergrupper av pasientene fra uke 24 til uke 27 med vedlikeholdsdose av 

sukroferrioksihydroksid (1000 til 3000 mg jern/dag) eller lavdose (250 mg jern/dag) 

sukroferrioksihydroksid, viste at vedlikeholdsdosen gav bedre effekt. 

 

I Studie-05A ble 1055 pasienter på hemodialyse (N = 968) eller peritonealdialyse (N = 87) med 

serumfosfor ≥ 1,94 mmol/L etter en 2 – 4 ukers periode for utvasking av fosfatbindinger, randomisert 

og behandlet med enten sukroferrioksihydroksid med en startdose på 1000 mg jern/dag (N = 707), 

eller aktiv-kontroll (sevelamerkarbonat, N = 348) i 24 uker. På slutten av uke 24 ble 93 pasienter på 

hemodialyse der serumfosfornivåer ble kontrollert (< 1,78 mmol/L) med sukroferrioksihydroksid i 

første del av studien, randomisert på nytt for å fortsette behandlingen med enten vedlikeholdsdosen for 

uke 24 (N = 44) eller en ikke-effektiv lavdosekontroll på 250 mg jern/dag (N = 49) med 

sukroferrioksihydroksid i ytterligere 3 uker. 

 

Etter fullført Studie-05A ble 658 pasienter (597 på hemodialyse og 61 på peritonealdialyse) behandlet 

i en 28 ukers utvidelsesstudie (Studie-05B) med enten sukroferrioksihydroksid (N = 391) eller 

sevelamerkarbonat (N = 267) i samsvar med den opprinnelige randomiseringen. 

 

Gjennomsnittlige serumfosfornivåer var 2,5 mmol/l ved baseline og 1,8 mmol/l i uke 12 for 

sukroferrioksihydroksid (reduksjon på 0,7 mmol/l). Tilsvarende nivåer for sevelamerkarbonat ved 

baseline var henholdsvis 2,4 mmol/l og 1,7 mmol/l i uke 12 (reduksjon på 0,7 mmol/l). 

 

Reduksjonen i serumfosfornivå ble opprettholdt i 55 uker. Serumfosfornivå og nivå av kalsium-fosfor-

produkter ble redusert som følge av den reduserte absorpsjonen av fosfat fra kosten. 

 

Responsratene definert som andelen personer som oppnådde serumfosfornivåer innenfor områder 

anbefalt av KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative), var 45,3 % og 59,1 % i uke 12, og 

51,9 % og 55,2 % i uke 52 for henholdsvis sukroferrioksihydroksid og sevelamerkarbonat. 

 

Den gjennomsnittlige daglige dosen av Velphoro i løpet av 55 ukers behandling var 1650 mg jern, og 

den gjennomsnittlige daglige dosen av sevelamerkarbonat var 6960 mg. 
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Data etter markedsføring 

 

Det har blitt gjennomført en prospektiv, ikke-intervensjonell sikkerhetsstudie etter markedsføring 

(VERIFIE) hvor man evaluerte kortsiktig og langsiktig (opptil 36 måneder) sikkerhet og effekt av 

Velphoro hos voksne pasienter på hemodialyse (N = 1198) eller peritonealdialyse (N = 160), som ble 

fulgt i rutinemessig klinisk praksis i 12 til 36 måneder (sikkerhetsanalysesett, N = 1365). I løpet av 

studien ble 45 % (N = 618) av disse pasientene samtidig behandlet med ett eller flere andre 

fosfatbindende midler enn Velphoro. 

 

I sikkerhetsanalysesettet var de vanligste bivirkningene diaré og misfarget avføring, som ble rapportert 

av henholdsvis 14 % (N = 194) og 9 % (N = 128) av pasientene. Forekomsten av diaré var høyest i 

løpet av den første uken og ble redusert i løpet av brukstiden. Diaré var av mild til moderat intensitet 

hos de fleste pasienter og gikk over hos de fleste av pasientene innen 2 uker. Misfarget (svart) avføring 

er forventet for en oral, jernbasert forbindelse og kan visuelt skjule gastrointestinal blødning. For 4 av 

de 40 dokumenterte tilfellene av samtidig gastrointestinal blødning ble Velphoro-relatert misfarging av 

avføring rapportert å forårsake en ubetydelig forsinkelse i diagnostisering av gastrointestinal blødning, 

uten at pasientens helsetilstand ble berørt. I de resterende tilfellene er det ikke rapportert om 

forsinkelse i diagnostisering av gastrointestinal blødning. 

 

Resultatene fra denne studien viste at effekten av Velphoro i en reell setting (inkludert samtidig bruk 

av andre fosfatbindende midler hos 45 % av pasientene) var på linje med den som ble observert i den 

kliniske fase 3-studien. 

 

Pediatrisk populasjon 

 

I en åpen klinisk studie undersøkte man effekt og sikkerhet av Velphoro hos pediatriske pasienter fra 

2 års alder som hadde kronisk nyresykdom og hyperfosfatemi (kronisk nyresykdom stadium 4–5 

(definert ved en glomerulær filtrasjonsrate < 30 ml/min/1,73 m²) eller kronisk nyresykdom og fikk 

dialyse). Åttifem pasienter ble randomisert til Velphoro (N = 66) eller aktiv kontroll (kalsiumacetat) 

(N = 19) til en 10-ukers dosetitrering (stadium 1), fulgt av en 24-ukers sikkerhetsstudie (stadium 2). 

De fleste pasientene var ≥ 12 år (66 %). Alle pasienter hadde kronisk nyresykdom, og 80 % fikk 

dialyse (67 % fikk hemodialyse og 13 % fikk peritonealdialyse) og 20 % fikk ikke dialyse. 

 

Den begrensede forskjellen i redusert gjennomsnittlig serumfosfornivå fra baseline til slutten av 

stadium 1 i Velphoro-gruppen (N = 65) var ikke statistisk signifikant; −0,120 (0,081) mmol/l (95 % 

KI: −0,282, 0,043) basert på de blandede modellberegningene med reelle data som viste et 

gjennomsnitt på 2,08 mmol/l ved baseline og 1,91 mmol/l på slutten av stadium 1 (reduksjon på 

0,17 mmol/l). Effekten ble opprettholdt under stadium 2, men noen fluktuasjoner i gjennomsnittlig 

effekt ble registrert over tid (0,099 (0,198) mmol/l (95 % KI: −0,306, 0,504)). 

 

Prosentandelen pasienter som hadde et serumfosfornivå innenfor normalområdet, økte fra 37 % ved 

baseline til 61 % på slutten av stadium 1, og var 58 % på slutten av stadium 2, noe som viser at 

sukroferrioksihydroksid har vedvarende fosforsenkende effekt. Blant pasienter som hadde et 

serumfosfornivå over det aldersrelaterte normalområdet ved baseline (N = 40), observerte man en 

statistisk signifikant reduksjon av fosfornivået fra baseline til slutten av stadium 1, med en endring i 

minste kvadraters gjennomsnitt (SE) på −0,87 (0,30) mg/dl (95 % KI: −1,47, −0,27; p = 0,006). 

 

Sikkerhetsprofilen til Velphoro hos pediatriske pasienter var generelt sammenlignbar med den som 

tidligere var observert hos voksne pasienter. 

 

5.2 Farmakokinetiske egenskaper 

 

Velphoro fungerer ved å binde fosfat i mage-tarmkanalen, og serumkonsentrasjonen er derfor ikke 

relevant for preparatets effekt. På grunn av Velphoros uoppløselighet og nedbrytningsegenskaper kan 

det ikke utføres klassiske farmakokinetiske studier, f.eks. bestemmelse av distribusjonsvolum, areal 

under kurven (AUC), gjennomsnittlig «residence time» osv. 
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To fase 1-studier konkluderte med at potensialet for jernoverskudd er minimalt, og ingen 

doseavhengige effekter ble observert hos friske frivillige. 

 

Absorpsjon 

 

Den aktive delen av Velphoro, pn-FeOOH, er praktisk talt uoppløselig og blir derfor ikke absorbert. 

Nedbrytningsproduktene, mononukleære jernarter, kan imidlertid frisettes fra overflaten på pn-FeOOH 

og absorberes. 

 

Det ble ikke gjort studier på mennesker angående absolutt absorpsjon. Ikke-kliniske studier på flere 

arter (rotter og hunder) viste at systemisk absorpsjon var svært lav (≤ 1 % av den administrerte dosen). 

 

Jernopptaket fra radioaktivt merket Velphoro-virkestoff, 2000 mg jern på 1 dag, ble undersøkt hos 16 

CKD-pasienter (8 pre-dialyse- og 8 hemodialysepasienter) og 8 friske frivillige med lave jernlagre 

(serumferritin < 100 mcg/l). Blant friske personer ble medianopptaket av radioaktivt merket jern i 

blodet estimert til 0,43 % (område 0,16–1,25 %) på dag 21, blant pre-dialysepasienter ble det estimert 

til 0,06 % (område 0,008–0,44 %) og blant hemodialysepasienter 0,02 % (område 0–0,04 %). 

Blodnivåene for radioaktivt merket jern var svært lave og begrenset til erytrocytter. 

 

Distribusjon 

 

Det ble ikke gjort distribusjonsstudier på mennesker. Ikke-kliniske studier blant flere arter (rotter og 

hunder) viste at pn-FeOOH blir distribuert fra plasma til lever, milt og beinmarg, og brukt ved 

inkorporering i røde blodceller. 

 

Blant pasienter forventes det også at absorbert jern blir distribuert til målorganene, dvs. til lever, milt 

og beinmarg, og brukt ved inkorporering i røde blodceller. 

 

Biotransformasjon 

 

Den aktive delen av Velphoro, pn-FeOOH, metaboliseres ikke. Nedbrytningsproduktet av Velphoro, 

mononukleære jernarter, kan imidlertid frisettes fra overflaten til polynukleært jern(III)-oksyhydroksid 

og absorberes. Kliniske studier har vist at den systemiske absorpsjonen av jern fra Velphoro er lav. 

 

In vitro-data antyder at sukrose- og stivelseskomponentene i virkestoffet kan nedbrytes til henholdsvis 

glukose og fruktose og maltose og glukose. Disse komponentene kan absorberes i blodet. 

 

Eliminasjon 

 

I dyrestudier med rotte og hund som fikk 59Fe-Velphoro-virkestoffet peroralt, ble radioaktivt merket 

jern gjenfunnet i feces, men ikke i urin. 

 

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata 

 

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av 

sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering og gentoksisitet. 

 

Effekter sett i studien av embryo-føtal utviklingstoksisitet hos kanin (skjelettvariasjoner og 

ufullstendig ossifikasjon) er relatert til overdreven farmakologi og er trolig ikke relevant for pasienter. 

Andre studier av reproduksjonstoksisitet viste ingen bivirkninger. 

 

Det er utført karsinogenisitetsstudier på mus og rotte. Det var ingen klare tegn på karsinogen effekt hos 

mus. Slimhinnehyperplasi med divertikkel-/cystedannelser ble observert i tykktarm og blindtarm hos 

mus etter 2 års behandling, men dette ble ansett å være en artsspesifikk effekt da det ikke ble oppdaget 

noen divertikkel-/cystedannelser i langtidsstudier på rotter eller hunder. Rotter hadde litt økt insidens 

av benigne C-celleadenomer i skjoldbruskkjertelen hos hannrotter som fikk den høyeste dosen med 
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sukroferrioksihydroksid. Dette er mest sannsynlig en adaptiv respons på den farmakologiske effekten 

av legemidlet og ikke klinisk relevant. 

 

 

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 

 

6.1 Hjelpestoffer 

 

Maltodekstrin 

Mikrokrystallinsk cellulose 

Xantangummi 

Silika, kolloidal, vannfri 

Magnesiumstearat 

 

6.2 Uforlikeligheter 

 

Ikke relevant. 

 

6.3 Holdbarhet 

 

3 år 

 

6.4 Oppbevaringsbetingelser 

 

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 

 

6.5 Emballasje (type og innhold) 

 

Barnesikker laminert dosepose av polyetylentereftalat/aluminium/polyetylen som inneholder to 

enkeltdoser. Pakningsstørrelse med 90 doseposer. 

 

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering 

 

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 

 

Tilberedning og håndtering 

 

Velphoro pulver skal blandes med litt myk mat (for eksempel eplemos) eller med litt vann eller drikke 

uten kullsyre (se pkt. 4.2). Blandingen skal omrøres kraftig. Pulveret vil ikke bli fullstendig oppløst, 

men vil bli en rødbrun suspensjon. Suspensjonen bør administreres innen 30 minutter etter 

tilberedning. Om nødvendig skal suspensjonen oppslemmes på nytt umiddelbart før administrering. 

 

Ernæringssonde 

 

Den forskrevne dosen av Velphoro pulver oppslemmet i vann som beskrevet ovenfor, kan eventuelt 

administreres via en ernæringssonde > 6 FR (fransk kateterskala). Sondestørrelsen som er betraktet 

som egnet for tiltenkt bruk og aldergruppe, er 8 til 12 FR, dvs. små til medium ernæringssonder for 

barn og voksne. 

Følg produsentens bruksanvisning for ernæringssonden når legemidlet skal administreres. Etter 

administrering av miksturen må ernæringssonden skylles med vann for å sikre at hele dosen blir gitt. 

For å oppnå en full dose må en sonde med en lengde på 50 cm skylles med 6 ml (8 FR) til 10 ml 

(12 FR). Siden legemidlet har en brunaktig farge, vil en blokkering av sonden eller ansamling av rester 

være synlig gjennom transparente ernæringssonder. 
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7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

 

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

 

EU/1/14/943/005 

 

 

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE 

 

Dato for første markedsføringstillatelse: 26. august 2014 

Dato for siste fornyelse: 25. mars 2019 

 

 

10. OPPDATERINGSDATO 

 

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 

legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu. 

  

http://www.ema.europa.eu/
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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 
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A. TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE 

 

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release 

 

Vifor France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

 

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE UTLEVERANSE OG BRUK 

 

Legemiddel underlagt reseptplikt. 

 

 

C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

• Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR-er) 

 

Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR-er) 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). Innehaver av 

markedsføringstillatelsen skal sende inn første PSUR for dette legemidlet innen 6 måneder etter 

autorisasjon. 

 

 

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 til nytte/risiko profilen eller som resultat av at 

en viktig milepel (legemiddelovervåkning eller risikominimering) er nådd. 

  



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG III 

 

MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG 
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A. MERKING 
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE 

 

YTTERPAKNING – FLASKE MED 30 OG 90 TYGGETABLETTER 

 

 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 500 mg tyggetabletter 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF 

 

Hver tyggetablett inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 500 mg jern. 

 

 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

 

Inneholder sukrose, potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse.  

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. 

 

 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

 

Tyggetablett 

 

30 tyggetabletter 

90 tyggetabletter 

 

 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI 

 

Tygg eller knus tabletter og ta dem sammen med måltider. 

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 

Holdbarhet etter første åpning av flasken: 90 dager 

Åpningsdato: 
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9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. 

 

 

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

 

EU/1/14/943/001 30 tyggetabletter 

EU/1/14/943/002 90 tyggetabletter 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

 

Lot 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 

 

 

15. BRUKSANVISNING 

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

 

velphoro 500 mg 

 

 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet. 

 

 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER 

 

PC 

SN 

NN 
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OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ INDRE EMBALLASJE 

 

ETIKETT – FLASKE MED 30 OG 90 TYGGETABLETTER 

 

 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 500 mg tyggetabletter 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF 

 

Hver tyggetablett inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 500 mg jern. 

 

 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

 

Inneholder sukrose, potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse.  

Les pakningsvedlegget før bruk. 

 

 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

 

Tyggetablett 

 

30 tyggetabletter 

90 tyggetabletter 

 

 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI 

 

Tygg eller knus tabletter og ta dem sammen med måltider. 

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 

Holdbarhet etter første åpning av flasken: 90 dager 

Åpningsdato: 
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9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. 

 

 

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

 

EU/1/14/943/001 30 tyggetabletter 

EU/1/14/943/002 90 tyggetabletter 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

 

Lot 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 

 

 

15. BRUKSANVISNING 

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

 

 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

 

 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER 
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE 

 

YTTERPAKNING – 30 TYGGETABLETTER (5 BLISTERE MED 6 TYGGETABLETTER 

 

 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 500 mg tyggetabletter 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF 

 

Hver tyggetablett inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 500 mg jern. 

 

 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

 

Inneholder sukrose, potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse.  

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. 

 

 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

 

Tyggetablett 

 

30 × 1 tyggetabler 

 

 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI 

 

Tygg eller knus tabletter og ta dem sammen med måltider. 

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 

 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. 
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

 

EU/1/14/943/003 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

 

Lot 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 

 

 

15. BRUKSANVISNING 

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

 

velphoro 500 mg 

 

 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet. 

 

 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER 

 

PC 

SN 

NN 
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE 

 

YTTERPAKNING – 30 TYGGETABLETTER (5 BLISTERE MED 6 TYGGETABLETTER), 

DEL AV MULTIPAKKE (UTEN BLÅ BOKS) 

 

 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 500 mg tyggetabletter 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF 

 

Hver tyggetablett inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 500 mg jern. 

 

 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

 

Inneholder sukrose, potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse.  

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. 

 

 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

 

Tyggetablett 

30 × 1 tyggetabler 

Komponent i en multipakke. Kan ikke selges separat. 

 

 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI 

 

Tygg eller knus tabletter og ta dem sammen med måltider. 

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 

 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. 
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

 

EU/1/14/943/003 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

 

Lot 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 

 

 

15. BRUKSANVISNING 

 

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

 

velphoro 500 mg 

 

 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet. 

 

 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER 

 

PC 

SN 

NN 
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE 

 

YTTERPAKNING (MULTIPAKKE) – 90 (3 PAKKER MED 30) TYGGETABLETTER 

 

 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 500 mg tyggetabletter 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF 

 

Hver tyggetablett inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 500 mg jern. 

 

 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

 

Inneholder sukrose, potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse.  

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. 

 

 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

 

Tyggetablett 

Multipakke: 90 tyggetabletter (3 pakker med 30) 

 

 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI 

 

Tygg eller knus tabletter og ta dem sammen med måltider. 

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 

 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. 
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10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

 

EU/1/14/943/004 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

 

Lot 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 

 

 

15. BRUKSANVISNING 

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

 

velphoro 500 mg 

 

 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet. 

 

 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER 

 

PC 

SN 

NN 
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ BLISTER ELLER STRIP 

 

BLISTER MED 6 TYGGETABLETTER 

 

 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 500 mg tyggetabletter 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

 

 

3. UTLØPSDATO 

 

EXP 

 

 

4. PRODUKSJONSNUMMER 

 

Lot 

 

 

5. ANNET 
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OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE 

 

YTTERPAKNING – 90 DOSEPOSER 

 

 

1. LEGEMIDLETS NAVN 

 

Velphoro 125 mg pulver i dosepose 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF 

 

Hver dosepose inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 125 mg jern. 

 

 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER 

 

Inneholder sukrose, potetstivelse og pregelatinisert maisstivelse.  

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. 

 

 

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE) 

 

Pulver 

90 doseposer. 

 

 

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI 

 

Blandes med litt myk mat eller litt vann eller drikke uten kullsyre. 

Omrøres kraftig, da pulveret ikke vil bli fullstendig oppløst. 

Les pakningsvedlegget før bruk. 

Oral bruk. 

Etter rekonstituering: 

Administreres i løpet av 30 minutter. 

 

 

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR 

BARN 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 

 

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER 

 

 

 

8. UTLØPSDATO 

 

EXP 
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9. OPPBEVARINGSBETINGELSER 

 

 

 

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 

 

EU/1/14/943/005 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER 

 

Lot 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING 

 

 

15. BRUKSANVISNING 

 

 

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT 

 

velphoro 125 mg 

 

 

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE 

 

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet. 

 

 

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR 

MENNESKER 

 

PC 

SN 

NN 
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MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER 

 

ETIKETT – DOSEPOSE 

 

 

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI 

 

Velphoro 125 mg pulver i dosepose 

jern i form av sukroferrioksihydroksid 

Oral bruk. 

 

 

2. ADMINISTRASJONSMÅTE 

 

Blandes med litt myk mat eller litt vann eller drikke uten kullsyre. 

Omrøres kraftig, da pulveret ikke vil bli fullstendig oppløst. 

Les pakningsvedlegget før bruk. 

Etter rekonstituering: 

Administreres i løpet av 30 minutter. 

 

3. UTLØPSDATO 

 

EXP 

 

 

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER 

 

Lot 

 

 

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER 

 

 

6. ANNET 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 
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B. PAKNINGSVEDLEGG 

 

 



 

41 

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten 

 

Velphoro 500 mg tyggetabletter 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

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. 

– Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon 

– 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 Velphoro er og hva det brukes mot 

2. Hva du må vite før du bruker Velphoro 

3. Hvordan du bruker Velphoro 

4. Mulige bivirkninger 

5. Hvordan du oppbevarer Velphoro 

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 

 

 

1. Hva Velphoro er og hva det brukes mot 

 

Velphoro er et legemiddel som inneholder virkestoffet sukroferrioksihydroksid, som består av jern, 

sukker (sukrose) og stivelse. 

 

Dette legemidlet brukes for å kontrollere et høyt fosfatnivå (hyperfosfatemi) hos: 

• voksne pasienter som gjennomgår hemodialyse eller peritonealdialyse (prosedyrer for å 

eliminere giftstoffer fra blodet) på grunn av kronisk nyresykdom() 

• barn fra 2 års alder og ungdom som har kronisk nyresykdom i stadium 4 og 5 (alvorlig nedsatt 

nyrefunksjon) eller får dialyse 

 

For mye fosfor i blodet kan føre til at kalsium avleires i vev (forkalkning). Dette kan gjøre blodkarene 

stive og gjøre det vanskeligere for hjertet å pumpe blodet gjennom kroppen. Det kan også føre til 

kalsiumavleiring i mykvev og bein, og gi virkninger som røde øyne, kløe i huden og beinsmerter. 

 

Dette legemidlet virker ved å binde seg til fosfor fra mat i fordøyelseskanalen (mage og tarmer). Dette 

reduserer mengden fosfor som kan absorberes i blodstrømmen, og senker dermed fosfornivået i blodet. 

 

 

2. Hva du må vite før du bruker Velphoro 

 

Bruk ikke Velphoro: 

 

– dersom du er allergisk overfor sukroferrioksihydroksid, eller noen av innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i pkt. 6) 

– dersom du tidligere har hatt unormal opphopning av jern i organene (hemokromatose) 

– dersom du har noen annen sykdom forbundet med for mye jern 

 

Hvis du er usikker må du rådføre deg med lege før du tar dette legemidlet. 
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Advarsler og forsiktighetsregler 

 

Snakk med lege eller apotek før du bruker Velphoro: 

– dersom du har hatt peritonitt, en betennelse i peritoneum (det tynne hinnen som dekker innsiden 

av buken), i løpet av siste 3 måneder 

– dersom du har hatt alvorlige mage- og/eller leverproblemer 

– dersom du har gjennomgått større operasjoner i magen og/eller tarmene 

 

Hvis du ikke er sikker på om noe av dette gjelder for deg, må du rådføre deg med lege eller apotek før 

du tar dette legemidlet. 

 

Dette legemidlet kan forårsake svart avføring. Mulige blødninger fra fordøyelseskanalen (mage og 

tarm) kan skjules av slik svart avføring. Hvis du har svart avføring og også har symptomer som økt 

tretthet og kortpustethet, må du kontakte lege med det samme (se avsnitt 4). 

 

Barn og ungdom 

 

Sikkerhet og effekt hos barn under 2 år har ennå ikke blitt fastslått. Dette legemidlet anbefales derfor 

ikke til barn under 2 år 

 

Andre legemidler og Velphoro 

 

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre 

legemidler. 

 

Hvis du bruker andre legemidler som er kjent for å ha innvirkning på eller som har potensial for å bli 

påvirket av jern, må du sørge for at du tar disse legemidlene minst én time før eller minst to timer etter 

at du har tatt Velphoro. 

Dette gjelder for eksempel legemidler som inneholder virkestoffene alendronat (brukt til behandling av 

enkelte beinsykdommer), doksysyklin (et antibiotikum) eller levotyroksin (brukt til behandling av 

nedsatt funksjon i skjoldbruskkjertelen). Kontakt lege hvis du er usikker. 

 

Graviditet og amming 

 

Det finnes ingen informasjon om effektene av dette legemidlet ved bruk under graviditet eller amming. 

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan 

være gravid eller planlegger å bli gravid. 

 

Legen vil gi deg råd om hvorvidt Velphoro bør brukes under graviditet, basert på en 

nytte-/risikovurdering for bruk under graviditet. 

 

Hvis du ammer, vil legen diskutere med deg hvorvidt du skal fortsette ammingen eller fortsette 

behandlingen med Velphoro, tatt i betraktning fordelene med Velphoro-behandling for deg og 

fordelene med amming for barnet ditt. 

 

Det er lite trolig at dette legemidlet vil gå over i morsmelken. 

 

Kjøring og bruk av maskiner 

 

Dette legemidlet har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke verktøy eller maskiner. 

 

Velphoro inneholder sukrose og stivelse (karbohydrater) 

 

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen 

din før du tar dette legemidlet. 

 

Dette legemidlet kan være skadelig for tennene. 
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Dette legemidlet inneholder stivelse. Hvis du har diabetes, bør du merke deg at én tablett av dette 

legemidlet tilsvarer ca. 1,4 g karbohydrater (tilsvarende 0,116 brødenheter). 

 

 

3. Hvordan du bruker Velphoro 

 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek 

hvis du er usikker. 

 

Den anbefalte startdosen  

• hos barn i alderen 6 til under 9 år er 750 mg jern daglig* 

• hos barn og ungdom i alderen 9 til 12 år er 1000 mg jern (2 tabletter) daglig 

• hos voksne og ungdom over 12 år er 1500 mg jern daglig (3 tabletter) 

 

Avhengig av fosfornivået i blodet ditt kan legen justere dosen i løpet av behandlingsforløpet. 

 

Maksimal anbefalt dose: 

• hos barn i alderen 6 til under 9 år er 2500 mg jern (5 tabletter) daglig 

• hos barn og ungdom i alderen 9 til 18 år og hos voksne er 3000 mg jern (6 tabletter) daglig 

 

*Velphoro er også tilgjengelig som pulver i dosepose (tilsvarer 125 mg jern) for bruk hos barn i 

alderen 2 til < 12 år. 

 

Administrasjonsmåte 

 

– Dette legemidlet må bare tas via munnen. 

– Ta tabletten i forbindelse med et måltid, og tygg den (tabletten kan eventuelt knuses for å gjøre 

det lettere å ta den). Tabletten må IKKE svelges hel. 

– Antall tabletter som tas hver dag, må fordeles på måltidene i løpet av dagen. 

– Ved bruk av Velphoro skal du følge ditt anbefalte kosthold og behandlinger foreskrevet av 

legen, for eksempel kalsiumtilskudd, vitamin D3 eller kalsimimetika (brukes til behandling av 

problemer med biskjoldbruskkjertlene). 

 

Kun for blisterpakkene: 

– Del opp blisterpakningen ved perforeringene. 

– Trekk av papirfolien i hjørnet. 

– Trykk tabletten gjennom aluminiumsfolien. 

 

Dersom du tar for mye av Velphoro 

 

Hvis du utilsiktet har tatt for mange tabletter, må du ikke ta flere og kontakte lege eller apotek med det 

samme. 

 

Dersom du har glemt å ta Velphoro 

 

Hvis du har glemt å ta en dose, tar du bare neste dose til vanlig tid sammen med et måltid. Du skal 

ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. 

 

Dersom du avbryter behandling med Velphoro 

 

Du må ikke slutte å ta dette legemidlet før du har snakket med lege eller apotek, siden fosfornivået i 

blodet ditt kan øke (se avsnitt 1). 
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4. Mulige bivirkninger 

 

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

 

Svart avføring er svært vanlig blant pasienter som tar Velphoro. Hvis du også har symptomer som økt 

tretthet og kortpustethet, må du kontakte lege med det samme (se avsnitt 2 «Advarsler og 

forsiktighetsregler»). 

 

Følgende bivirkninger er rapportert blant pasienter som tar dette legemidlet: 

 

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere): diaré (oppstår vanligvis tidlig i 

behandlingsforløpet, men blir bedre etter hvert). 

 

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere): kvalme, forstoppelse, oppkast, 

fordøyelsesbesvær, smerter i mage og tarm, luft i magen/tarmgass misfarging av tenner, 

smaksforstyrrelser. 

 

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere): oppblåst mage, betennelse i buken, 

magebesvær, svelgevansker, sure oppstøt fra magen (gastroøsofageal reflukssykdom), forbigående 

misfarging av tunge, lavt eller høyt kalsiumnivå i blodet observert i tester, tretthet (fatigue), kløe, 

utslett, hodepine, kortpustethet. 

 

Melding av bivirkninger 

 

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke 

er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som 

finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde 

fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

 

 

5. Hvordan du oppbevarer Velphoro 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen, flasken eller blisterpakken 

etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden. 

 

Etter første åpning av flasken kan tyggetablettene brukes i 90 dager. 

 

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. 

 

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 Velphoro 

 

– Virkestoffet er sukroferrioksihydroksid som består av polynukleært jern(III)-oksyhydroksid, 

sukrose og stivelse. Hver tyggetablett inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 500 mg 

jern. Hver tablett inneholder også 750 mg sukrose og 700 mg stivelse. Se avsnitt 2 for ytterligere 

informasjon om sukrose og stivelse. 

– Andre innholdsstoffer er skogsbæraroma, neohesperidindihydrokalkon, magnesiumstearat, 

kolloidal vannfri silika. 

 

http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding
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Hvordan Velphoro ser ut og innholdet i pakningen 

 

Tyggetablettene er brune, runde og preget med PA500 på den ene siden. Tablettene har en diameter på 

20 mm og tykkelse på 6,5 mm. 

 

Tablettene leveres i HDPE-flasker (High Density Polyethylene) med barnesikker polypropylenlukking 

og folieforsegling, eller i barnesikre blisterpakninger av aluminium. 

 

Velphoro fås i pakninger med 30 eller 90 tyggetabletter. Det finnes multipakker for blisterpakkene 

med 90 tyggetabletter (inneholder 3 enkeltpakker, hver med 30 × 1 tyggetabletter). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

Tilvirker 

 

Vifor France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere 

informasjon om dette legemidlet. 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 

 

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 

legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten 

 

Velphoro 125 mg pulver i dosepose 

jern som sukroferrioksihydroksid 

 

 

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. 

– Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon 

– 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 Velphoro er og hva det brukes mot 

2. Hva du må vite før du bruker Velphoro 

3. Hvordan du bruker Velphoro 

4. Mulige bivirkninger 

5. Hvordan du oppbevarer Velphoro 

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon 

 

 

1. Hva Velphoro er og hva det brukes mot 

 

Velphoro er et legemiddel som inneholder virkestoffet sukroferrioksihydroksid, som består av jern, 

sukker (sukrose) og stivelse. 

 

Dette legemidlet brukes for å kontrollere et høyt fosfatnivå (hyperfosfatemi) hos: 

• voksne pasienter som gjennomgår hemodialyse eller peritonealdialyse (prosedyrer for å 

eliminere giftstoffer fra blodet) på grunn av kronisk nyresykdom 

• barn fra 2 års alder og ungdom som har kronisk nyresykdom i stadium 4 og 5 (alvorlig nedsatt 

nyrefunksjon) eller får dialyse 

 

For mye fosfor i blodet kan føre til at kalsium avleires i vev (forkalkning). Dette kan gjøre blodkarene 

stive og gjøre det vanskeligere for hjertet å pumpe blodet gjennom kroppen. Det kan også føre til 

kalsiumavleiring i mykvev og bein, og gi virkninger som røde øyne, kløe i huden og beinsmerter. 

 

Dette legemidlet virker ved å binde seg til fosfor fra mat i fordøyelseskanalen (mage og tarmer). Dette 

reduserer mengden fosfor som kan absorberes i blodstrømmen, og senker dermed fosfornivået i blodet. 

 

 

2. Hva du må vite før du bruker Velphoro 

 

Bruk ikke Velphoro: 

 

– dersom du er allergisk overfor sukroferrioksihydroksid, eller noen av innholdsstoffene i dette 

legemidlet (listet opp i pkt. 6) 

– dersom du tidligere har hatt unormal opphopning av jern i organene (hemokromatose) 

– dersom du har noen annen sykdom forbundet med for mye jern 

 

Hvis du er usikker må du rådføre deg med lege før du tar dette legemidlet. 
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Advarsler og forsiktighetsregler 

 

Snakk med lege eller apotek før du bruker Velphoro: 

– dersom du har hatt peritonitt, en betennelse i peritoneum (det tynne hinnen som dekker innsiden 

av buken), i løpet av siste 3 måneder 

– dersom du har hatt alvorlige mage- og/eller leverproblemer 

– dersom du har gjennomgått større operasjoner i magen og/eller tarmene 

 

Hvis du ikke er sikker på om noe av dette gjelder for deg, må du rådføre deg med lege eller apotek før 

du tar dette legemidlet. 

 

Dette legemidlet kan forårsake svart avføring. Mulige blødninger fra fordøyelseskanalen (mage og 

tarm) kan skjules av slik svart avføring. Hvis du har svart avføring og også har symptomer som økt 

tretthet og kortpustethet, må du kontakte lege med det samme (se avsnitt 4). 

 

Barn og ungdom 

 

Sikkerhet og effekt hos barn under 2 år har ennå ikke blitt fastslått. Dette legemidlet anbefales derfor 

ikke til barn under 2 år. 

 

Andre legemidler og Velphoro 

 

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre 

legemidler. 

 

Hvis du bruker andre legemidler som er kjent for å ha innvirkning på eller som har potensial for å bli 

påvirket av jern, må du sørge for at du tar disse legemidlene minst én time før eller minst to timer etter 

at du har tatt Velphoro. Dette gjelder for eksempel legemidler som inneholder virkestoffene alendronat 

(brukt til behandling av enkelte beinsykdommer), doksysyklin (et antibiotikum) eller levotyroksin 

(brukt til behandling av nedsatt funksjon i skjoldbruskkjertelen). Kontakt lege hvis du er usikker. 

 

Graviditet og amming 

 

Det finnes ingen informasjon om effektene av dette legemidlet ved bruk under graviditet eller amming. 

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan 

være gravid eller planlegger å bli gravid. 

 

Legen vil gi deg råd om hvorvidt Velphoro bør brukes under graviditet, basert på en 

nytte-/risikovurdering for bruk under graviditet. 

 

Hvis du ammer, vil legen diskutere med deg hvorvidt du skal fortsette ammingen eller fortsette 

behandlingen med Velphoro, tatt i betraktning fordelene med Velphoro-behandling for deg og 

fordelene med amming for barnet ditt. 

 

Det er lite trolig at dette legemidlet vil gå over i morsmelken. 

 

Kjøring og bruk av maskiner 

 

Dette legemidlet har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke verktøy eller maskiner. 

 

Velphoro inneholder sukrose og stivelse (karbohydrater) 

 

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen 

din før du tar dette legemidlet. 

 

Dette legemidlet kan være skadelig for tennene. 
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Dette legemidlet inneholder stivelse. Hvis du har diabetes, bør du merke deg at én dosepose av 

Velphoro pulver tilsvarer ca. 0,7 g karbohydrater (tilsvarende 0,056 brødenheter). 

 

 

3. Hvordan du bruker Velphoro 

 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek 

hvis du er usikker. 

 

For barn fra 2 års alder vil legen fastsette den riktige dosen basert på barnets alder. Startdosen av 

Velphoro pulver skal tas tre ganger daglig med mat, som beskrevet nedenfor: 

 

Barnets alder  Anbefalt daglig startdose 

2 til under 6 år 500 mg jern (4 doseposer) 

6 til under 9 år 750 mg jern (6 doseposer) 

9 til under 12 år 
1000 mg jern (2 tabletter eller 

8 doseposer) 

 

Avhengig av fosfornivået i blodet ditt kan legen justere dosen i løpet av behandlingsforløpet. 

 

Velphoro er også tilgjengelig som tyggetabletter for barn og ungdom fra 6 til 18 år og for voksne. 

 

Maksimal anbefalt dose: 

– hos barn fra 2 til under 6 år er 1250 mg jern (10 doseposer) daglig 

– hos barn fra 6 til under 9 år er 2500 mg jern (5 tabletter) daglig 

– hos barn og ungdom fra 9 til 18 år og hos voksne er 3000 mg jern (6 tabletter) daglig 

 

Administrasjonsmåte 

 

– Dette legemidlet må bare tas sammen med et måltid. 

– Bland Velphoro pulver med: 

– litt myk mat, som eplemos, eller  

– litt vann eller drikke uten kullsyre 

Pulveret vil ikke bli fullstendig oppløst, men vil bli en rødbrun suspensjon (oppslemming). 

– Drikk pulverblandingen innen 30 minutter etter at den er tilberedt. 

– Om nødvendig skal pulveret oppslemmes igjen rett før blandingen drikkes. 

– Velphoro pulver skal ikke oppvarmes (f.eks. i mikrobølgeovn) og skal ikke tilsettes i varm mat 

eller væske. 

– Ved bruk av Velphoro skal du følge ditt anbefalte kosthold og behandlinger foreskrevet av 

legen, for eksempel kalsiumtilskudd, vitamin D3 eller kalsimimetika (brukes til behandling av 

problemer med biskjoldbruskkjertlene). 

 

Dersom du tar for mye av Velphoro 

 

Hvis du utilsiktet har tatt for mange doseposer med pulver, må du ikke ta flere og kontakte lege eller 

apotek med det samme. 

 

Dersom du har glemt å ta Velphoro 

 

Hvis du har glemt å ta en dose, tar du bare neste dose til vanlig tid sammen med et måltid. Du skal 

ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. 
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Dersom du avbryter behandling med Velphoro 

 

Du må ikke slutte å ta dette legemidlet før du har snakket med lege eller apotek, siden fosfornivået i 

blodet ditt kan øke (se avsnitt 1). 

 

 

4. Mulige bivirkninger 

 

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

 

Svart avføring er svært vanlig blant pasienter som tar Velphoro. Hvis du også har symptomer som økt 

tretthet og kortpustethet, må du kontakte lege med det samme (se avsnitt 2 «Advarsler og 

forsiktighetsregler»). 

 

Følgende bivirkninger er rapportert blant pasienter som tar dette legemidlet: 

 

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere): diaré (oppstår vanligvis tidlig i 

behandlingsforløpet, men blir bedre etter hvert). 

 

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere): kvalme, forstoppelse, oppkast, 

fordøyelsesbesvær, smerter i mage og tarm, luft i magen/tarmgass misfarging av tenner, 

smaksforstyrrelser. 

 

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere): oppblåst mage, betennelse i buken, 

magebesvær, svelgevansker, sure oppstøt fra magen (gastroøsofageal reflukssykdom), forbigående 

misfarging av tunge, lavt eller høyt kalsiumnivå i blodet observert i tester, tretthet (fatigue), kløe, 

utslett, hodepine, kortpustethet. 

 

Melding av bivirkninger 

 

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke 

er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som 

finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde 

fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. 

 

 

5. Hvordan du oppbevarer Velphoro 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen eller doseposen etter «EXP». 

Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden. 

 

Den tilberedte suspensjonen skal drikkes i løpet av 30 minutter etter at den er tilberedt. 

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 

 

Sammensetning av Velphoro 

 

– Virkestoffet er sukroferrioksihydroksid som består av polynukleært jern(III)-oksyhydroksid, 

sukrose og stivelse. Hver dosepose inneholder sukroferrioksihydroksid som tilsvarer 125 mg 

http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding
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jern. Hver dosepose inneholder også 187 mg sukrose og 175 mg stivelse. Se avsnitt 2 for 

ytterligere informasjon om sukrose og stivelse. 

– Andre innholdsstoffer er maltodekstrin, mikrokrystallinsk cellulose, xanthangummi, 

magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika. 

 

Hvordan Velphoro ser ut og innholdet i pakningen 

 

Velphoro pulver er rødbrunt og leveres i barnesikre doseposer som inneholder to enkeltdoser. 

 

Velphoro pulver fås i pakninger med 90 doseposer. 

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen 

 

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

Tilvirker 

 

Vifor France 

100–101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris la Défense Cedex 

Frankrike 

 

Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere 

informasjon om dette legemidlet. 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 

 

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske 

legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu. 

 

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