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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на 
нежелани реакции вижте точка 4.8. 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Vyvgart 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 
 
 
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
Всеки флакон с 20 ml съдържа 400 mg ефгартигимод алфа (efgartigimod alfa) (20 mg/ml). 
 
Ефгартигимод алфа е Fc фрагмент на човешки рекомбинантен имуноглобулин G1 (IgG1), 
произведен в клетки от яйчници на китайски хамстер чрез рекомбинантна ДНК технология. 
 
Помощно(и) вещество(а) с известно действие:  
 
Всеки флакон съдържа 67,2 mg натрий. 
 
За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 
 
 
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 
 
Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат). 
 
Безцветен до бледожълт, бистър до леко опалесцентен, pH 6,7. 
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Терапевтични показания 
 
Vyvgart е показан като допълваща терапия към стандартната терапия за лечение на възрастни 
пациенти с генерализирана миастения гравис (гМГ), които са положителни за антитела срещу 
рецептори за ацетилхолин (AChR). 
 
4.2 Дозировка и начин на приложение 
 
Ефгартигимод алфа трябва да се прилага от медицински специалист и под наблюдението на 
лекар с опит в лечението на пациенти с нервно-мускулни нарушения. 
 
Дозировка 
 
Препоръчителната доза е 10 mg/kg като 1-часова интравенозна инфузия, която да се прилага на 
цикли от инфузии веднъж седмично в продължение на 4 седмици. Прилагайте следващи цикли 
на лечение съгласно клиничната оценка. Честотата на циклите на лечение може да варира в 
зависимост от пациента (вж. точка 5.1). 
 
В програмата за клинично разработване най-ранният момент за започване на следващ цикъл на 
лечение е 7 седмици след първата инфузия от предишния цикъл. Безопасността при започване на 
следващи цикли по-рано от 7 седмици след началото на предишния цикъл на лечение не е 
установена. 
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При пациенти с тегло 120 kg или повече препоръчителната доза е 1 200 mg (3 флакона) на 
инфузия (вж. точка 6.6). 
 
Пропусната доза 
Ако не е възможно да се направи инфузия в планираното време, лекарството може да се 
приложи до 3 дни преди или след планираното време. След това първоначалната схема на 
прилагане трябва да бъде възобновена до завършването на цикъла на лечение. Ако е 
необходимо да се отложи приложението на доза за повече от 3 дни, тя не трябва да се прилага, 
за да се осигури интервал от най-малко 3 дни между две последователни дози. 
 
Специални популации  
 
Старческа възраст 
Не се налага коригиране на дозата при пациенти на възраст 65 и повече години (вж. точка 5.2). 
 
Бъбречно увреждане 
Има ограничени данни за безопасността и ефикасността при пациенти с лека степен на 
бъбречно увреждане. Не се налага коригиране на дозата при пациенти с лека степен на 
бъбречно увреждане. Има много ограничени данни за безопасността и ефикасността при 
пациенти с умерено бъбречно увреждане и липсват данни при пациенти с тежко бъбречно 
увреждане (вж. точка 5.2). 
 
Чернодробно увреждане 
Липсват данни при пациенти с чернодробно увреждане. Не се налага коригиране на дозата при 
пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2). 
 
Педиатрична популация 
Безопасността и ефикасността на ефгартигимод алфа при педиатрична популация все още не са 
установени. Липсват данни. 
 
Начин на приложение 
 
Този лекарствен продукт трябва да се прилага само чрез интравенозна инфузия, както е 
описано в точка 6.6. Не прилагайте чрез интравенозно струйно вливане или като болус 
инжекция. Преди приложение трябва да се разреди с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) 
инжекционен разтвор. 
 
Този лекарствен продукт трябва да се прилага в продължение на 1 час. При поява на реакции, 
свързани с инфузията, инфузията може да бъде временно прекъсната или да се намали 
скоростта на вливане (вж. точка 4.4). 
 
За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, 
изброени в точка 6.1. 
 
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
 
Проследимост 
 
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният 
номер на приложения продукт трябва ясно да се записват. 
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Пациенти с миастения гравис клас V според клиничната класификация на Американската 
фондация за миастения гравис (MGFA) 
 
Лечението с ефгартигимод алфа при пациенти с миастения гравис клас V съгласно MGFA (т.е. 
миастенна криза), дефинирано като интубация със или без механична вентилация, освен в 
условията на рутинни следоперативни грижи, не е проучено. Трябва да се обмисли 
последователността на започването на терапия на установените терапии за криза на МГ и 
ефгартигимод алфа, както и потенциалните взаимодействия между тях (вж. точка 4.5). 
 
Инфекции 
 
Тъй като ефгартигимод алфа причинява преходно намаляване на нивата на IgG, рискът от 
инфекции може да се увеличи (вж. точка 4.8 и точка 5.1). Най-честите инфекции, наблюдавани 
при клинични изпитвания, са инфекции на горните дихателни пътища и инфекции на 
пикочните пътища (вж. точка 4.8). По време на лечението с Vyvgart пациентите трябва да бъдат 
наблюдавани за наличие на клинични признаци и симптоми на инфекции. При пациенти с 
активна инфекция трябва да се вземе предвид съотношението полза/риск при поддържане или 
спиране на лечението с ефгартигимод алфа, докато инфекцията отшуми. Ако се появят 
сериозни инфекции, трябва да се обмисли отлагане на лечението с ефгартигимод алфа, докато 
инфекцията отшуми. 
 
Реакции, свързани с инфузията 
 
Възможно е да възникнат реакции, свързани с инфузията, като обрив или пруритус. 
В клиничното изпитване те са леки до умерени по тежест и не водят до прекъсване или 
прекратяване на лечението. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани по време на 
приложението и в продължение на 1 час след това за наличие на клинични признаци и 
симптоми на реакции, свързани с инфузията. Ако възникне реакция, инфузията трябва да бъде 
прекъсната и трябва да се предприемат подходящи поддържащи мерки. След като реакцията 
отшуми, приложението може да бъде възобновено с по-бавна скорост, ако е необходимо (вж. 
точка 4.2). 
 
Имунизации 
 
Имунизацията с ваксини по време на терапия с ефгартигимод алфа не е проучвана. Няма 
известни данни относно безопасността на имунизацията с живи или живи атенюирани ваксини 
и отговорът към имунизацията с ваксини. Всички ваксини трябва да се прилагат в съответствие 
с насоките за имунизация и най-малко 4 седмици преди започването на лечението. За пациенти, 
които са на лечение, не се препоръчва ваксинация с живи или живи атенюирани ваксини. За 
всички останали ваксини имунизацията трябва да се извършва най-малко 2 седмици след 
последната инфузия от цикъл на лечение или 4 седмици преди започването на следващия 
цикъл. 
 
Имуногенност 
 
В двойносляпото плацебо-контролирано проучване предварително съществуващи антитела, 
които се свързват с ефгартигимод алфа, са открити при 25/165 (15%) от пациентите с гМГ. 
Индуцирани от лечението антитела срещу ефгартигимод алфа са открити при 17/83 (21%) от 
пациентите. При 3 от тези 17 пациенти индуцираните от лечението антилекарствени 
антитела (ADA) се запазват до края на проучването. Неутрализиращи антитела са открити при 
6/83 (7%) от пациентите, лекувани с Vyvgart, включително при 3-ма пациенти с персистиращи, 
индуцирани от лечението антилекарствени антитела. Повторното лечение не е довело до 
повишаване на честотата или титрите на антителата срещу ефгартигимод алфа. 
 
Няма видимо влияние на антителата срещу ефгартигимод алфа върху клиничната ефикасност 
или безопасност, нито върху фармакокинетиката и фармакодинамичните показатели. 
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Имуносупресори и терапии с антихолинестеразни средства 
 
При намаляване на дозата или спиране на лечението с нестероидни имуносупресори, 
кортикостероиди и антихолинестеразни средства пациентите трябва да бъдат внимателно 
наблюдавани за наличие на признаци на обостряне на заболяването. 
 
Съдържание на натрий 
 
Този лекарствен продукт съдържа 67,2 mg натрий на флакон, които са еквивалентни на 3,4% от 
препоръчвания от СЗО максимален дневен прием от 2 g натрий за възрастен. 
 
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
 
Не са провеждани проучвания за взаимодействията. 
 
Ефгартигимод алфа може да намали концентрациите на съединения, които се свързват с 
човешкия неонатален Fc рецептор (FcRn), т.е. имуноглобулинови продукти, моноклонални 
антитела или производни на антитела, съдържащи човешкия Fc домейн от подкласа на IgG. Ако 
е възможно, препоръчва се началото на лечението с тези продукти да се отложи до 2 седмици 
след последната доза от всеки отделен цикъл на лечение с Vyvgart. Като предпазна мярка 
пациентите, получаващи Vyvgart по време на лечението с тези продукти, трябва да бъдат 
внимателно наблюдавани за това дали е налице очакваният отговор за ефикасност на тези 
продукти. 
 
Плазмообменът, имуноадсорбцията и плазмаферезата могат да намалят циркулиращите нива на 
ефгартигимод алфа. 
 
Потенциалното взаимодействие с ваксините е проучено в неклиничен модел с помощта на 
хемоцианин, изолиран от Keyhole limpet (Keyhole limpet hemocyanin, KLH) като антиген. 
Ежеседмичното приложение на 100 mg/kg при маймуни не оказва влияние върху имунния 
отговор към имунизацията с KLH. Независимо от това всички ваксини трябва да се прилагат в 
съответствие с насоките за имунизация най-малко 4 седмици преди началото на цикъл на 
лечение и не по-рано от 2 седмици след последната инфузия от цикъл на лечение. За пациенти, 
които са на лечение, не се препоръчва ваксинация с живи или живи атенюирани ваксини (вж. 
точка 4.4). 
 
4.6 Фертилитет, бременност и кърмене 
 
Бременност 
 
Липсват данни за употребата на ефгартигимод алфа по време на бременност. Известно е, че 
антителата, включително терапевтичните моноклонални антитела, се транспортират активно 
през плацентата (след 30 гестационна седмица) чрез свързване с FcRn. 
 
Ефгартигимод алфа може да се предаде от майката на развиващия се плод. Тъй като се очаква 
ефгартигимод алфа да понижи нивата на майчините антитела и също така да инхибира преноса на 
майчините антитела към плода, има вероятност пасивната защита на новороденото да намалее. 
Затова трябва да се обмислят рисковете и ползите от прилагането на живи/живи атенюирани 
ваксини при кърмачета, с експозиция на ефгартигимод алфа вътреутробно (вж. точка 4.4). 
 
Лечението на бременни жени с Vyvgart трябва да се обмисля само ако клиничната полза 
надвишава рисковете. 
 
Кърмене 
 
Няма информация относно присъствието на ефгартигимод алфа в кърмата, ефектите върху 
кърменото дете или ефектите върху отделянето на кърма. Не са провеждани проучвания при 
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животни във връзка с преминаването на ефгартигимод алфа в кърмата и поради това не може да 
се изключи екскреция в кърмата на майката. Известно е, че в кърмата има майчини IgG. Трябва 
да се обмисля лечение на кърмещи жени с ефгартигимод алфа само ако клиничната полза 
надвишава рисковете. 
 
Фертилитет 
 
Липсват данни за ефекта на ефгартигимод алфа върху фертилитета при хора. Проучванията при 
животни не показват ефгартигимод алфа да повлиява показателите на мъжката и женската 
фертилност (вж. точка 5.3). 
 
4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини 
 
Vyvgart не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с 
машини. 
 
4.8 Нежелани лекарствени реакции 
 
Резюме на профила на безопасност 
 
Най-често наблюдаваните нежелани реакции са инфекции на горните дихателни пътища и 
инфекции на пикочните пътища (съответно 10,7% и 9,5%). 
 
Табличен списък на нежеланите реакции 
 
Безопасността на Vyvgart е оценена при 167 пациенти с гМГ в двойносляпо, плацебо-
контролирано клинично проучване фаза 3. 
 
Нежеланите реакции са изброени в таблица 1 по системо-органен клас и предпочитан термин. 
Категориите по честота са определени, както следва: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до 
< 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100) или редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000). В рамките на всяко 
групиране по честота нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на 
тяхната сериозност. 
 
Таблица 1. Нежелани реакции 

Системо-органен клас Нежелана реакция Категория по честота 
Инфекции и инфестации* Инфекции на горните дихателни 

пътища Много чести 

Инфекции на пикочните пътища Чести 
Бронхит Чести 

Нарушения на мускулно-
скелетната система и 
съединителната тъкан 

Миалгия Чести 

Наранявания, отравяния и 
усложнения, възникнали в 
резултат на интервенции* 

Главоболие, свързано с 
процедурата Чести 

* Вижте параграф „Описание на избрани нежелани реакции“ 
 
Описание на избрани нежелани реакции 
 
Инфекции 
 
Най-често съобщаваните нежелани реакции са инфекции, а най-многобройни от съобщаваните 
инфекции са инфекции на горните дихателни пътища (10,7% [n = 9] от пациентите, лекувани с 
ефгартигимод алфа, и 4,8% [n = 4] от пациентите на плацебо) и инфекции на пикочните пътища 
(9,5% [n = 8] от пациентите, лекувани с ефгартигимод алфа, и 4,8% [n = 4] от пациентите на 
плацебо). Тези инфекции са леки до умерени по степен на тежест при пациентите, получавали 
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ефгартигимод алфа (≤ степен 2 според Общите терминологични критерии за нежелани събития). 
Като цяло инфекции, възникнали в хода на лечението, са съобщени при 46,4% (n = 39) от 
пациентите, лекувани с ефгартигимод алфа, и при 37,3% (n = 31) от пациентите на плацебо. 
Медианата на времето от началото на лечението до появата на инфекции е 6 седмици. Честотата 
на инфекциите не се е увеличила при следващите цикли на лечение. Прекратяване на лечението 
или временно прекъсване на лечението поради инфекция възниква при по-малко от 2% от 
пациентите. 
 
Главоболие, свързано с процедурата 
 
Главоболие, свързано с процедурата, е съобщено при 4,8% от пациентите, лекувани с 
ефгартигимод алфа, и при 1,2% от пациентите на плацебо. За главоболие, свързано с 
процедурата, се съобщава, когато се прецени, че главоболието е временно свързано с 
интравенозната инфузия на ефгартигимод алфа. Всички събития са леки или умерени по степен 
на тежест с изключение на едно събитие, което е съобщено като тежка степен (степен 3). 
 
Всички други нежелани реакции са леки или умерени по степен на тежест с изключение на 
един случай на миалгия (степен 3). 
 
Съобщаване на подозирани нежелани реакции 
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана 
нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V. 
 
4.9 Предозиране 
 
Няма известни специфични признаци и симптоми на предозиране с ефгартигимод алфа. 
В случай на предозиране не се очаква нежеланите реакции да се различават от наблюдаваните 
при използването на препоръчителната доза. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за 
наличие на нежелани реакции и да се започне подходящо симптоматично и поддържащо 
лечение. Няма специфичен антидот при предозиране с ефгартигимод алфа. 
 
 
5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 
5.1 Фармакодинамични свойства 
 
Фармакотерапевтична група: имуносупресори, селективни имуносупресори, АТС код: 
L04AA58 
 
Механизъм на действие 
 
Ефгартигимод алфа е фрагмент на човешко IgG1 антитяло, създаден да има повишен афинитет 
към неонаталния Fc рецептор (FcRn). Ефгартигимод алфа се свързва с FcRn, което води до 
намаляване на нивата на циркулиращия IgG, включително на патогенните автоантитела срещу 
IgG. Ефгартигимод алфа не повлиява нивата на останалите имуноглобулини (IgA, IgD, IgE или 
IgM) или на албумина. 
 
Автоантителата срещу IgG са в основата на патогенезата на МГ. Те увреждат нервно-
мускулната трансмисия чрез свързване с ацетилхолиновите рецептори (AChR), мускул-
специфичната тирозин киназа (MuSK) или с липопротеин-рецептор, свързан протеин 4 (LRP4). 
 
Фармакодинамични ефекти 
 
В двойносляпо, плацебо-контролирано проучване при пациенти с гМГ ефгартигимод алфа 
понижава серумните нива на IgG и нивата на автоантителата срещу AChR при препоръчителната 
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доза и схема (вж. точка 4.2). Максималната средна стойност на процентното намаление на нивата 
на общия IgG в сравнение с изходното ниво достига 61% една седмица след последната инфузия 
от началния цикъл на лечение и се връща към изходните нива 9 седмици след последната 
инфузия. Сходни ефекти са наблюдавани и при всички останали подтипове IgG. Намаляването на 
нивата на автоантителата срещу AChR следва подобен ход във времето с максимална средна 
стойност на процентното намаление 58% една седмица след последната инфузия и връщане към 
изходните нива 7 седмици след последната инфузия. Сходни промени се наблюдават по време на 
втория цикъл от проучването. 
 
Клинична ефикасност и безопасност 
 
Ефикасността на ефгартигимод алфа при лечението на възрастни с генерализирана миастения 
гравис (гМГ) е проучена в 26-седмично многоцентрово, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-
контролирано изпитване. 
 
В това изпитване пациентите трябва да отговарят на следните основни критерии при скрининг:  
• миастения гравис клас II, III или IV съгласно клиничната класификация на 

Американската фондация за миастения гравис (MGFA); 
• пациенти с положителни или отрицателни резултати от серологичните тестове за наличие 

на антитела срещу AChR; 
• общ резултат по скалата Миастения гравис – ежедневни дейности (MG-Activities of Daily 

Living; MG-ADL) ≥ 5; 
• при терапия на МГ с установени дози преди скрининга, която включва инхибитори на 

ацетилхолинестеразата (AChE), стероиди или нестероидна имуносупресивна терапия 
(NSIST), в комбинация или самостоятелно [NSIST включва, но не се ограничава до 
азатиоприн, метотрексат, циклоспорин, такролимус, микофенолат мофетил и 
циклофосфамид]; 

• нива на IgG поне 6 g/l. 
 
Пациентите с гМГ клас V съгласно класификацията на MGFA; пациентите с документирана 
липса на клиничен отговор към плазмообмен (PLEX); пациентите, лекувани с PLEX, 
интравенозни имуноглобулини (i.v. Ig) един месец преди началото на лечението и с 
моноклонални антитела шест месеца преди началото на лечението, и пациентите с активна 
(остра или хронична) инфекция с хепатит B, серопозитивност за хепатит C и диагноза СПИН са 
изключени от изпитванията. 
 
Общо 167 пациенти са включени в проучването и са рандомизирани на ефгартигимод алфа 
(n = 84) или на плацебо (n = 83). Характеристиките на изходно ниво са сходни между групите 
на лечение, те включват медиана на възрастта при поставянето на диагнозата 
[45 (19 - 81) години], пол [повечето са жени; 75% (ефгартигимод алфа) спрямо 66% (плацебо)], 
раса [повечето пациенти са бели; 84,4%] и медиана на времето от поставянето на диагнозата 
[8,2 години (ефгартигимод алфа) и 6,9 години (плацебо)]. 
 
При по-голямата част от пациентите (77% във всяка група) е получен положителен резултат от 
теста за антитела срещу AChR (AChR-Ab), а при 23% – отрицателен резултат от теста за 
AchR-Ab. 
 
По време на проучването над 80% от пациентите във всяка група получават инхибитори на 
AChE, над 70% във всяка група на лечение получават стероиди и приблизително 60% във всяка 
група на лечение получават NSIST в установени дози. При включване в проучването 
приблизително 30% от пациентите във всяка група на лечение нямат предишна експозиция на 
NSIST. 
 
Медианата на общия скор по MG-ADL е 9,0 и в двете групи на лечение, а медианата на общия 
Количествен скор за миастения гравис (Quantitative Myasthenia Gravis; QMG) е 17 и 16 
съответно в групите на ефгартигимод алфа и плацебо. 
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Пациентите са лекувани с ефгартигимод алфа според препоръчителната схема на прилагане и 
получават максимум 3 цикъла на лечение (вж. точка 4.2). 
 
Ефикасността на ефгартигимод алфа е измерена с помощта на специфичната за заболяването 
скала Миастения гравис – ежедневни дейности (Myasthenia Gravis-Specific Activities of Daily 
Living scale; MG-ADL), в която се оценява влиянието на гМГ върху ежедневните функции. 
Общият скор варира от 0 до 24, като по-високите резултати показват по-голямо увреждане. 
В това проучване респондер по скалата MG-ADL е пациент, при който намалението на общия 
скор по MG-ADL в сравнение с изходното ниво на цикъла на лечение е ≥ 2 точки за най-малко 
4 последователни седмици, като първото намаление настъпва не по-късно от 1 седмица след 
последната инфузия от цикъла. 
 
Ефикасността на ефгартигимод алфа е измерена и с помощта на общия скор по QMG, 
представляващ система за оценяване на мускулната слабост с общ възможен скор от 0 до 39, 
където по-високите скорове показват по-тежко увреждане. В това проучване респондент по 
QMG е пациент, при който намалението на общия скор по QMG в сравнение с изходното ниво 
на цикъла на лечение е ≥ 3 точки за най-малко 4 последователни седмици, като първото 
намаление настъпва не по-късно от 1 седмица след последна инфузия от цикъла. 
 
Първичната крайна точка за ефикасност е сравнението на процентната стойност на 
респондентите по MG-ADL по време на първия цикъл на лечение (C1) между групите на 
лечение в популацията на серопозитивните за AChR-Ab. 
 
Ключова вторична крайна точка е сравнението на процентната стойност на респондентите по 
QMG по време на C1 между двете групи за лечение при пациентите, серопозитивни за 
AchR-Ab. 
 
Таблица 2. Респондери по MG-ADL и QMG по време на цикъл 1 в популацията на 

серопозитивните за AChR-Ab (набор за mITT анализ) 
 Популация Ефгартигимод 

алфа  
n/N (%) 

Плацебо  
n/N (%) 

P-стойност Разлика 
ефгартигимод 
алфа – плацебо 

(95% ДИ) 
MG-
ADL 

Серопозитивни 
за AChR-Ab 

44/65 (67,7) 19/64 (29,7) < 0,0001 38,0 (22,1; 54,0) 

QMG Серопозитивни 
за AChR-Ab 

41/65 (63,1) 9/64 (14,1) < 0,0001 49,0 (34,5; 63,5) 

AChR-Ab = антитела срещу ацетилхолиновите рецептори; MG-ADL = Миастения гравис – ежедневни 
дейности; QMG = Количествен скор за миастения гравис; mITT = модифицирано намерение за лечение; 
n = брой пациенти, за които е съобщено наблюдение; N = брой пациенти в набора за анализ; 
ДИ = доверителен интервал; 
Логистична регресия, стратифицирана по статус на AChR-Ab (ако е приложимо), от японски произход/не 
от японски произход и стандартно лечение, с MG-ADL като ковариата/QMG като ковариати на изходно 
ниво 
Двустранна точна p-стойност 
 
Анализите показват, че по време на втория цикъл на лечение процентните стойности на 
респондерите по MG-ADL са сходни на стойностите по време на първия цикъл на лечение 
(вж. таблица 3). 
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Таблица 3. Респондерите по MG-ADL и QMG по време на цикъл 2 в популацията на 
серопозитивните за AChR-Ab (набор за mITT анализ) 

 Популация Ефгартигимод алфа  
n/N (%) 

Плацебо  
n/N (%) 

MG-ADL 
Серопозитивни за 

AChR-Ab 36/51 (70,6) 11/43 (25,6) 

QMG 
Серопозитивни за 

AChR-Ab 24/51 (47,1) 5/43 (11,6) 
 

AChR-Ab = антитела срещу ацетилхолиновите рецептори; MG-ADL = Миастения гравис – ежедневни 
дейности; QMG = Количествен резултат за миастения гравис; mITT = модифицирано намерение за 
лечение; n = брой пациенти, за които е съобщено наблюдение; N = брой пациенти в набора за анализ. 
 
Експлораторните данни показват, че при респондентите на MG-ADL, които са серопозитивни 
за AChR-Ab, началото на отговора се наблюдава в рамките на 2 седмици след началната 
инфузия при 37/44 (84%) от пациентите, лекувани с ефгартигимод алфа. 
 
В двойносляпото, плацебо-контролирано проучване най-ранният възможен момент за започване 
на следващия цикъл на лечение е 8 седмици след началната инфузия от първия цикъл на лечение. 
В общата популация средното време до втория цикъл на лечение в групата на ефгартигимод алфа 
е 13 седмици (SD 5,5 седмици), а медианата на времето е 10 седмици (8 - 26 седмици) след 
началната инфузия от първия цикъл на лечение. В продължаващото отворено продължение на 
проучването най-ранният възможен момент за започване на следващите цикли на лечение е 
7 седмици. 
 
При пациентите, които имат отговор към лечението, продължителността на клиничното 
подобрение е 5 седмици при 5/44 (11%) от пациентите, 6 - 7 седмици при 14/44 (32%) от 
пациентите, 8 - 11 седмици при 10/44 (23%) от пациентите и 12 седмици или повече при 
15/44 (34%) от пациентите. 
 
5.2 Фармакокинетични свойства 
 
Разпределение 
 
Въз основа на анализа на ФК данни за популацията на пациентите обемът на разпределение 
е 13 l. 
 
Биотрансформация 
 
Очаква се ефгартигимод алфа да се разгради от протеолитичните ензими до малки пептиди и 
аминокиселини. 
 
Елиминиране 
 
Терминалният полуживот е 80 до 120 часа (3 до 5 дни). Въз основа на анализа на ФК данни за 
популацията на пациентите клирънсът е 0,108 l/h. Молекулното тегло на ефгартигимод алфа е 
приблизително 54 kDa – на границата на теглото на молекулите, които могат се филтрират от 
бъбреците. 
 
Линейност/нелинейност 
 
Фармакокинетичният профил на ефгартигимод алфа е линеен, той не зависи от дозата или 
времето, с незначително кумулиране. Средногеометричният индекс на кумулиране, въз основа на 
наблюдаваните пикови концентрации, е 1,12. 
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Специални популации 
 
Възраст, пол, раса и телесно тегло 
Фармакокинетиката на ефгартигимод алфа не се повлиява от възрастта (19 - 78 години), пола и 
расата. 
 
При популационен фармакокинетичен анализ е установено, че ефектът на телесното тегло 
върху експозицията на ефгартигимод алфа е ограничен при доза 10 mg/kg при пациенти с тегло 
до 120 kg, както и при пациенти с тегло 120 kg и повече, които са получили доза, ограничена до 
1 200 mg/инфузия. Телесното тегло не оказва влияние върху степента на намаляване на IgG. 
В двойносляпото, плацебо-контролирано проучване 5 (3%) от пациентите са с тегло над 120 kg. 
Медианата на телесното тегло на пациентите на ефгартигимод алфа в проучването е 76,5 kg 
(мин. 49; макс. 229). 
 
Бъбречно увреждане 
Не са провеждани специални фармакокинетични проучвания при пациенти с бъбречно 
увреждане. 
 
Ефектът на изчислената скорост на гломерулна филтрация [eGFR] – маркер за бъбречната 
функция, използван като ковариата в популационен фармакокинетичен анализ – показва 
намален клирънс, което води до ограничено нарастване на експозицията при пациенти с лека 
степен на бъбречно увреждане (eGFR 60 - 89 ml/min/1,73 m2). Не се препоръчва конкретна 
корекция на дозата при пациенти с лека степен на бъбречно увреждане. 
 
Липсват достатъчно данни за въздействието на умерено бъбречно увреждане (eGFR 
30 - 59 ml/min/1,73 m2) върху фармакокинетичните показатели на ефгартигимод алфа. Липсват 
данни за влиянието на тежко бъбречно увреждане (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) върху 
фармакокинетичните параметри на ефгартигимод алфа. 
 
Чернодробно увреждане 
Не са провеждани специални фармакокинетични проучвания при пациенти с чернодробно 
увреждане. 
 
Ефектът на маркерите за чернодробната функция, като ковариати в популационен 
фармакокинетичен анализ, не показва чернодробното увреждане да има някакво влияние върху 
фармакокинетиката на ефгартигимод алфа. 
 
5.3 Предклинични данни за безопасност 
 
Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните 
фармакологични проучвания за безопасност и проучвания за токсичност при многократно 
прилагане. 
 
В репродуктивни проучвания при плъхове и зайци интравенозното приложение на 
ефгартигимод алфа не води до неблагоприятни ефекти върху фертилитета и бременността, нито 
са наблюдавани тератогенни ефекти до нива на дозата, съответстващи на 11-кратната (при 
плъхове) и 56-кратната (при зайци) експозиция (AUC) при максималната препоръчителна 
терапевтична доза. 
 
Канцерогенност и генотоксичност 
 
Не са провеждани проучвания за оценка на канцерогенния и генотоксичния потенциал на 
ефгартигимод алфа. 
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6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
 
6.1 Списък на помощните вещества 
 
Натриев дихидрогенфосфат, монохидрат 
Динатриев хидрогенфосфат, безводен 
Натриев хлорид 
Аргининов хидрохлорид 
Полисорбат 80 
Вода за инжекции 
 
6.2 Несъвместимости 
 
Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на 
посочените в точка 6.6. 
 
6.3 Срок на годност 
 
24 месеца 
 
Химичната и физичната стабилност в периода на употребата е доказана за 24 часа при 
температура от 2 °C до 8 °C. 
От микробиологична гледна точка, освен когато методът на разреждане изключва рискове от 
микробно замърсяване, продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва 
незабавно, времето и условията за съхранение при употреба са отговорност на потребителя. 
 
6.4 Специални условия на съхранение 
 
Да се съхранява в хладилник (2 °C - 8 °C). 
Да не се замразява. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
За условията на съхранение след разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3. 
 
6.5 Вид и съдържание на опаковката 
 
Концентрат в еднодозови стъклени флакони (тип I) с обем 20 ml с гумена запушалка (бутилова, 
силиконизирана), алуминиева обкатка и полипропиленово отчупващо се капаче. 
 
Опаковка с 1 флакон. 
 
6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа 
 
Разтворът на ефгартигимод алфа, разреден с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен 
разтвор, може да се прилага с помощта на сакове от полиетилен (PE), поливинилхлорид (PVC), 
етилен-винил ацетат (EVA) и сакове от етилен-полипропилен съполимер (сакове от 
полиолефин), като се използват инфузионни системи от PE, PVC и полиуретан-полипропилен, 
заедно с филтри от полиуретан (PUR) или PVC с филтърна мембрана от полиетерсулфон (PES) 
или поливинилиден флуорид (PVDF). 
 
С помощта на формулата в таблицата по-долу направете следните изчисления: 
• необходимата доза Vyvgart въз основа на телесното тегло на пациента при 

препоръчителната доза 10 mg/kg. За пациенти с тегло над 120 kg при изчисляването на 
дозата използвайте телесно тегло 120 kg. Максималната обща доза на инфузия е 1 200 mg. 
Всеки флакон съдържа 400 mg ефгартигимод алфа с концентрация 20 mg/ml; 

• необходимия брой флакони; 
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• обема на 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор на натриев хлорид. Общият обем на 
разредения лекарствен продукт е 125 ml. 

 
Таблица 4. Формула 

Стъпка 1 – Изчислете дозата (mg) 10 mg/kg x тегло (kg) 
Стъпка 2 – Изчислете обема на концентрата (ml) доза (mg) ÷ 20 mg/ml 
Стъпка 3 – Изчислете броя на флаконите обем на концентрата (ml) ÷ 20 ml 
Стъпка 4 – Изчислете обема на натриев хлорид 9 mg/ml 
(0,9%) (ml) инжекционен разтвор 

125 ml – обем на концентрата (ml) 

 
Разреждане 
• Проверете визуално дали съдържанието на флакона е бистро до леко опалесцентно, 

безцветно до бледожълто и не съдържа видими частици. Ако се забелязват видими 
частици и/или течността във флакона е с променен цвят, флаконът не трябва да се 
използва. Не разклащайте флаконите. 

• Като използвате асептична техника при приготвянето на разредения разтвор: 
- Внимателно изтеглете необходимото количество Vyvgart от съответния брой 

флакони със стерилна спринцовка и игла (вж. таблица 4). Изхвърлете всичко, което 
е останало неизползвано от флаконите. 

- Прехвърлете изчислената доза от продукта в инфузионния сак. 
- Разредете изтегления продукт като добавите изчисленото количество натриев хлорид 

9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор, за да се получи общ обем 125 ml.  
- Внимателно обърнете инфузионния сак, съдържащ разредения продукт, без да го 

разклащате, за да се получи пълно смесване на продукта и разредителя. 
 
Приложение 
• Преди приложение проверете визуално разтвора за наличие на видими частици. 
• Вливайте в продължение на 1 час общо 125 ml разреден лекарствен продукт, като 

използвате филтър 0,2 µm. Приложете цялото количество разтвор и накрая промийте 
цялата система с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор. 

• След разреждане Vyvgart трябва да се използва незабавно, а инфузията на разредения 
разтвор трябва да бъде завършена в рамките на 4 часа след разреждането. 

• Химичната и физичната стабилност в периода на употребата е доказана за 24 часа при 
температура от 2 °C до 8 °C. От микробиологична гледна точка, освен когато методът на 
разреждане изключва рискове от микробно замърсяване, продуктът трябва да се използва 
незабавно. Ако не се използва незабавно, времето и условията за съхранение в периода на 
употреба са отговорност на потребителя. Да не се замразява. Преди приложение оставете 
разредения лекарствен продукт да достигне стайна температура. Завършете инфузията в 
рамките на 4 часа след изваждането от хладилника. Разреденият лекарствен продукт не 
трябва да се затопля по друг начин, освен като се остави на стайна темепература. 

• Ако възникнат реакции, свързани с инфузията, инфузията може да бъде временно 
прекъсната или да се намали скоростта на вливане (вж. точка 4.4). 

• Други лекарствени продукти не трябва да се инжектират в страничните отвори за 
инфузия или да се смесват с Vyvgart. 

 
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания. 
 
 
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
argenx BV 
Industriepark-Zwijnaarde 7 
9052 Gent 
Белгия 
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8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/1/22/1674/001 
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 

УПОТРЕБА 
 
Дата на първо разрешаване: 10 август 2022 г. 
 
 
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 
 
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската 
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

А. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И) НА БИОЛОГИЧНО 
АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) И 
ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ 

 
Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И 

УПОТРЕБА 
 

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА 
РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 

 
Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И 

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ 
ПРОДУКТ 
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А. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И) НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) И 
ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ 

 
Име и адрес на производителя(ите) на биологично активното(ите) вещество(а) 
 
Lonza Biologics, plc. 
228 Bath Road 
Slough 
Berkshire SL1 4DX 
Обединено кралство 
 
Lonza Biologics Tuas Pte Ltd. 
35 Tuas South Avenue 6 
Сингапур 637377 
 
Име и адрес на производителя(ите), отговорен(ни) за освобождаване на партидите 
 
argenx BV 
Industriepark-Zwijnaarde 7 
9052 Gent 
Белгия 
 
Propharma Group The Netherlands 
Schipholweg 73 
2316 ZL Leiden 
Нидерландия 
 
Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на 
производителя, отговорен за освобождаването на съответната партида. 
 
 
Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА 
 
Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I: 
Кратка характеристика на продукта, точка 4.2). 
 
 
В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
• Периодични актуализирани доклади за безопасност (ПАДБ) 
 
Изискванията за подаване на ПАДБ за този лекарствен продукт са посочени в списъка с 
референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от 
Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи актуализации, публикувани на 
европейския уебпортал за лекарства. 
 
Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да подаде първия ПАДБ за този 
продукт в срок от 6 месеца след разрешаването за употреба. 
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Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА 
НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 

 
• План за управление на риска (ПУР) 
 
Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да извършва изискваните 
дейности и действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в 
одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на разрешението за употреба, както и във 
всички следващи одобрени актуализации на ПУР. 
 
Актуализиран ПУР трябва да се подава: 

• по искане на Европейската агенция по лекарствата; 
• винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на 

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в 
съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с 
проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА 
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A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА 
 
ВТОРИЧНА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Vyvgart 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 
ефгартигимод алфа 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 
 
400 mg/20 ml 
Всеки флакон с 20 ml съдържа 400 mg ефгартигимод алфа 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Помощни вещества: натриев дихидрогенфосфат монохидрат; динатриев хидрогенфосфат, 
безводен; натриев хлорид; аргининов хидрохлорид; полисорбат 80; вода за инжекции. 
 
За допълнителна информация вижте листовката. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
концентрат за инфузионен разтвор 
1 флакон 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
За интравенозно приложение след разреждане. 
Да не се разклаща. 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
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9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
argenx BV 
Industriepark-Zwijnaarde 7 
9052 Gent 
Белгия 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
EU/1/22/1674/001 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
 
Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука. 
 
 
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД 
 
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 
 
 
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА 
 
PC 
SN 
NN 
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ 
 
ЕТИКЕТ НА ФЛАКОНА 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Vyvgart 20 mg/ml стерилен концентрат 
ефгартигимод алфа 
За i.v. приложение след разреждане 
 
 
2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
EXP 
 
 
4. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Lot 
 
 
5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ 
 
400 mg/20 ml 
 
 
6. ДРУГО 
 
Да се съхранява в хладилник. 
Да не се замразява. 
Да не се разклаща. 
 
Да се съхранява в оригиналната опаковка. 
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Б. ЛИСТОВКА 
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Листовка: информация за пациента 
 

Vyvgart 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 
ефгартигимод алфа 
(efgartigimod alfa) 

 
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като 
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани 
реакции вижте края на точка 4. 
 
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. 
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. 
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в 
тази листовка. Вижте точка 4. 

 
Какво съдържа тази листовка 
 
1. Какво представлява Vyvgart и за какво се използва 
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Vyvgart 
3. Как да използвате Vyvgart 
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Vyvgart 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
 
1. Какво представлява Vyvgart и за какво се използва 
 
Какво представлява Vyvgart 
Vyvgart съдържа активното вещество ефгартигимод алфа. Ефгартигимод алфа се свързва с 
протеин в организма, наречен „неонатален Fc рецептор“, и го блокира. Чрез блокирането на 
този рецептор ефгартигимод алфа намалява нивото на определени протеини на имунната 
система (автоантитела срещу IgG), които по погрешка атакуват части от собствения организъм 
на даден човек. 
 
За какво се използва Vyvgart 
Vyvgart се използва заедно със стандартна терапия за лечение на възрастни с генерализирана 
миастения гравис (гМГ) – автоимунно заболяване, което причинява мускулна слабост. 
Заболяването гМГ може да засегне множество мускулни групи в целия организъм, което може 
да доведе и до задух, силна умора и затруднено преглъщане. 
 
При пациенти с гМГ автоантителата срещу IgG атакуват и увреждат протеини, наречени 
ацетилхолинови рецептори, които се намират върху нервните влакна. Поради това увреждане 
нервните влакна не са в състояние да предизвикат съкращение на мускулите, както обикновено, 
което води до мускулна слабост и затруднено движение. Чрез свързване с протеина неонатален 
Fc рецептор и намаляване на нивата на автоантителата Vyvgart може да подобри способността 
на мускулите да се съкращават и да намали симптомите на заболяването и влиянието им върху 
ежедневните дейности. 
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2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Vyvgart 
 
Не използвайте Vyvgart 
- ако сте алергични към ефгартигимод алфа или към някоя от останалите съставки на това 

лекарство (изброени в точка 6). 
 
Предупреждения и предпазни мерки 
Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Vyvgart. 
 
Миастения гравис клас V съгласно MGFA 
Вашият лекар не може да Ви предпише това лекарство, ако сте на апаратна вентилация поради 
мускулна слабост, дължаща се на гМГ (миастенна криза). 
 
Инфекции 
Лечението с Vyvgart може да намали естествената Ви устойчивост към инфекции. Ето защо преди 
да започнете лечение с Vyvgart, информирайте Вашия лекар, ако имате някакви инфекции. 
 
Реакции, свързани с инфузията (алергични реакции) 
Vyvgart съдържа протеин, който може да причини реакции като обрив или сърбеж при някои 
хора. Ще бъдете наблюдавани за наличие на признаци на реакция, свързана с инфузията, по 
време на лечението и 1 час след това. 
 
Имунизации (ваксинации) 
Моля, информирайте Вашия лекар, ако Ви е била поставена ваксина през последните 4 седмици 
или ако планирате да се ваксинирате в близко бъдеще. 
 
Деца и юноши 
Не давайте това лекарство на деца на възраст под 18 години, тъй като безопасността и 
ефикасността на Vyvgart не са установени при тази популация. 
 
Старческа възраст 
Не са необходими специални предпазни мерки при лечението на пациенти на възраст 
над 65 години. 
 
Други лекарства и Vyvgart 
Трябва да кажете на Вашия лекар, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да 
използвате други лекарства. 
 
Бременност, кърмене и фертилитет 
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. 
 
Шофиране и работа с машини 
Не се очаква Vyvgart да окаже влияние върху способността за шофиране или работа с машини. 
 
Vyvgart съдържа натрий 
Това лекарство съдържа 67,2 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във 
всеки флакон. Това количество е еквивалентно на 3,4% от препоръчителния максимален дневен 
хранителен прием на натрий за възрастен. 
 
 
3. Как да използвате Vyvgart 
 
Лечението ще се провежда от Вашия лекар или от друго медицинско лице. Вашият доставчик 
на медицински грижи първо ще разреди продукта. Разреденият разтвор се съдържа в сак, от 
който чрез система за вливане ще Ви бъде приложен директно в една от вените, вливането ще 
продължи 1 час. 
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Каква доза Vyvgart ще получавате и колко често 
Дозата, която ще получавате, зависи от телесното Ви тегло и ще се прилага на цикли от една 
инфузия седмично в продължение на 4 седмици. Вашият лекар ще определи кога ще са 
необходими допълнителни цикли на лечение. В края на този документ са дадени указания, 
предназначени за доставчика на медицински грижи относно правилната употреба на това 
лекарство. 
 
Ако сте получили повече от необходимата доза Vyvgart 
Ако подозирате, че случайно Ви е била приложена по-висока доза Vyvgart от предписаната, 
моля, свържете се и се посъветвайте с Вашия лекар. 
 
Ако сте пропуснали планирано посещение за получаване на Vyvgart 
Ако сте пропуснали планирано посещение, моля, свържете се незабавно и се посъветвайте с 
Вашия лекар и вижте раздела по-долу „Ако сте спрели употребата на Vyvgart“. 
 
Ако сте спрели употребата на Vyvgart 
Прекъсването или спирането на лечението с Vyvgart може да доведе до повторна поява на 
симптомите на гМГ. Моля, говорете с Вашия лекар, преди да спрете употребата на Vyvgart. 
Вашият лекар ще обсъди с Вас възможните нежелани реакции и рискове. Освен това Вашият 
лекар ще иска да Ви наблюдава внимателно. 
 
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар. 
 
 
4. Възможни нежелани реакции 
 
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава. 
Вашият лекар ще обсъди с Вас възможните нежелани реакции и ще Ви обясни рисковете и 
ползите от Vyvgart преди лечението. 
 
Ако не сте сигурни какво представляват нежеланите реакции по-долу, помолете Вашия лекар да 
Ви ги обясни. 
 
Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)  
- инфекции на носа и гърлото (инфекции на горните дихателни пътища). 
 
Чести (може да засегнат до 1 на 10 души) 
- болка или усещане за парене по време на уриниране, което може да е признак на 

инфекция на пикочните пътища; 
- възпаление на дихателните пътища (бронхит); 
- мускулна болка (миалгия); 
- главоболие по време на прилагането на Vyvgart или след това. 
 
Съобщаване на нежелани реакции 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва 
всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите 
нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V. 
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече 
информация относно безопасността на това лекарство. 
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5. Как да съхранявате Vyvgart 
 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и 
етикета след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. 
 
Да се съхранява в хладилник (2 °C - 8 °C). 
 
Да не се замразява. 
 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
Не използвайте това лекарство, ако се забелязват видими частици и/или течността във флакона 
е с променен цвят. 
 
След разреждане продуктът трябва да се използва незабавно, а инфузията (капковото вливане) 
трябва да бъде завършена в рамките на 4 часа след разреждането. Преди приложение оставете 
разредения лекарствен продукт да достигне стайна температура. Инфузията трябва да бъде 
завършена в рамките на 4 часа след изваждането от хладилника. 
 
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези 
мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 
 
 
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
 
Какво съдържа Vyvgart 
Активно вещество: ефгартигимод алфа. 
- Всеки флакон с 20 ml съдържа 400 mg ефгартигимод алфа (20 mg/ml). 
Други съставки: 
- натриев дихидрогенфосфат монохидрат; 
- динатриев хидрогенфосфат, безводен; 
- натриев хлорид; 
- аргининов хидрохлорид; 
- полисорбат 80; 
- вода за инжекции. 
 
Как изглежда Vyvgart и какво съдържа опаковката 
Vyvgart се предлага като стерилен концентрат за интравенозна (i.v.) инфузия (20 ml във 
флакон – опаковка с 1 флакон). 
Vyvgart е течност. Той е безцветен до бледожълт, бистър до почти бистър. 
 
Притежател на разрешението за употреба и производител 
argenx BV 
Industriepark-Zwijnaarde 7 
9052 Gent 
Белгия 
 
Производител 
Propharma Group The Netherlands 
Schipholweg 73 
2316 ZL Leiden 
Нидерландия 
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За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба: 
 
België/Belgique/Belgien/Eesti 
argenx BV 
Tél/Tel: +32 (0) 9 3969394 / +32 (0) 800 54477 
medinfobe@argenx.com 
 

Lietuva 
argenx BV 
Tel: 8 800 80 052 
medinfolt@argenx.com 
 

България 
argenx BV 
Teл.: 0800 46 273 
medinfobg@argenx.com 
 

Luxembourg/ Luxemburg 
argenx BV 
Tél/Tel: 800 25 233 
medinfolu@argenx.com 
 

Česká republika 
argenx BV 
Tel: 800 040 854 
medinfocz@argenx.com 
 

Magyarország 
argenx BV 
Tel.: (80) 088 578 
medinfohu@argenx.com 
 

Danmark 
argenx BV 
Tlf: 80 25 41 88 
medinfodk@argenx.com 
 

Malta 
argenx BV 
Tel: 8006 5101 
medinfomt@argenx.com 
 

Deutschland 
argenx BV 
Tel: 08001803963 
medinfode@argenx.com 
 

Nederland 
argenx BV 
Tel: 0800 0232882 
medinfonl@argenx.com 

Ελλάδα 
argenx BV  
Τηλ: 800 000 0068 
medinfogr@argenx.com 
 

Norge 
argenx BV 
Tlf: 800 62 225 
medinfono@argenx.com 
 

España 
argenx BV 
Tel: 900 876 188 
medinfoes@argenx.com 
 

Österreich 
argenx BV 
Tel: 0800 017936 
medinfoat@argenx.com 

France 
argenx BV 
Tél: +33 (0) 1 88898992 
medinfofr@argenx.com 
 

Polska 
argenx BV 
Tel.: 800 005 155 
medinfopl@argenx.com 

Hrvatska 
argenx BV 
Tel: 0800 806 524 
medinfohr@argenx.com 
 

Portugal 
argenx BV 
Tel: 800 180 844 
medinfopt@argenx.com 
 

Ireland/United Kingdom (Northern Ireland) 
argenx BV 
Tel: 1800 851 868 
medinfoie@argenx.com 
 

România 
argenx BV 
Tel: 0800 360 912 
medinforo@argenx.com 
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Ísland 
argenx BV 
Sími: 800 4422 
medinfois@argenx.com 
 

Slovenija 
argenx BV 
Tel: 080 688955 
medinfosi@argenx.com 
 

Italia 
argenx BV 
Tel: 800776813 
medinfoit@argenx.com 
 

Slovenská republika 
argenx BV 
Tel: 0800 002 646 
medinfosk@argenx.com 
 

Κύπρος 
argenx BV 
Τηλ: 80 077122 
medinfocy@argenx.com 
 

Suomi/Finland 
argenx BV 
Puh/Tel: 0800 412838 
medinfofi@argenx.com 
 

Latvija 
argenx BV 
Tel: 80 205 267 
medinfolv@argenx.com 
 

Sverige 
argenx BV 
Tel: 020-12 74 56 
medinfose@argenx.com 
 

 
Дата на последно преразглеждане на листовката. 
 
Други източници на информация 
 
Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата: http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове, 
където може да се намери информация за редки заболявания и лечения. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: 
 
 

Указания за употреба за медицински специалисти, работещи с Vyvgart 
 
 
1. Как се доставя Vyvgart 
 
Всеки флакон съдържа 400 mg ефгартигимод алфа с концентрация 20 mg/ml, който трябва да се 
разреди с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор. 
 
 
2. Преди приложение 
 
Реконституирането и разреждането трябва да се извършват в съответствие с правилата за добри 
практики, особено по отношение на спазването на асептиката. 
 
Vyvgart трябва да бъде приготвен за приложение от квалифициран медицински специалист, 
като се използва асептична техника. 
 
С помощта на формулата в таблицата по-долу направете следните изчисления: 
• необходимата доза Vyvgart въз основа на телесното тегло на пациента при 

препоръчителната доза от 10 mg/kg. За пациенти с тегло над 120 kg при изчисляването на 
дозата използвайте телесно тегло 120 kg. Максималната обща доза на инфузия е 1 200 mg. 
Всеки флакон съдържа 400 mg ефгартигимод алфа с концентрация 20 mg/ml; 

• необходимия брой флакони; 
• обема на инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Общият обем на 

разредения лекарствен продукт е 125 ml. 
 
Таблица 1. Формула 

Стъпка 1 – Изчислете дозата (mg) 10 mg/kg x тегло (kg) 
Стъпка 2 – Изчислете обема на концентрата (ml) доза (mg) ÷ 20 mg/ml 
Стъпка 3 – Изчислете броя на флаконите обем на концентрата (ml) ÷ 20 ml 
Стъпка 4 – Изчислете обема на инжекционен разтвор на 
натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) (ml) 

125 ml – обем на концентрата (ml) 

 
 
3. Подготовка и приложение 
 
• Не прилагайте Vyvgart като инжекция за интравенозно струйно вливане или болус 

инжекция. 
• Vyvgart трябва да се прилага само чрез интравенозна инфузия, както е описано по-долу. 
 
Подготовка 
• Проверете визуално дали съдържанието на флакона е бистро до леко опалесцентно, 

безцветно до бледожълто и без частици. Ако се забелязват видими частици и/или 
течността във флакона е с променен цвят, флаконът трябва да се изхвърли. Не 
разклащайте флаконите. 

• С помощта на асептична техника по време на приготвянето на разредения разтвор: 
- Внимателно изтеглете необходимото количество Vyvgart от съответния брой 

флакони със стерилна спринцовка и игла. Изхвърлете всички частично използвани 
или празни флакони. 

- Прехвърлете изчислената доза от продукта в инфузионна торбичка. 
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- Разредете изтегления продукт чрез добавяне на изчисленото количество 
инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), за да се получи общ обем 
от 125 ml. 

- Внимателно обърнете инфузионната торбичка, съдържаща разредения продукт, 
без да я разклащате, за да осигурите пълно смесване на продукта и разредителя. 

• Разтворът на ефгартигимод алфа, разреден с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен 
разтвор, може да се прилага с помощта на сакове от полиетилен (PE), 
поливинилхлоридни (PVC), етилен-винил ацетатни (EVA) сакове и сакове от етилен-
полипропилен съполимер (сакове от полиолефин), като се използват инфузионни системи 
от PE, PVC и полиуретан-полипропилен, заедно с филтри от полиуретан (PUR) или PVC с 
филтърна мембрана от полиетерсулфон (PES) или поливинилиден флуорид (PVDF). 

 
Приложение 
• Vyvgart трябва да се прилага чрез интравенозна инфузия от медицински специалист. 

Не прилагайте под формата на инжекция за струйно вливане или болус инжекция. 
• Преди приложение проверете визуално разтвора за наличие на видими частици. 
• Вливайте в продължение на 1 час общо 125 ml от разреденото лекарство, като използвате 

филтър 0,2 µm. Приложете цялото количество разтвор. След прилагане на продукта 
линията трябва да се промие с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор. 

• Приложете веднага след разреждането и завършете инфузията на разредения разтвор в 
рамките на 4 часа след разреждането. 

• Химичната и физичната стабилност в периода на употребата е доказана за 24 часа при 
температура от 2 °C до 8 °C. От микробиологична гледна точка, освен когато методът на 
разреждане не изключва рисковете от микробно замърсяване, продуктът трябва да се 
използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времето и условията за съхранение в 
периода на употреба са отговорност на потребителя. Да не се замразява. Преди 
приложение оставете разредения лекарствен продукт да достигне стайна температура. 
Завършете инфузията в рамките на 4 часа след изваждането от хладилника. Разреденото 
лекарство не трябва да се затопля по никакъв друг начин, освен като се остави на стайна 
температура. 

• Ако възникнат реакции, свързани с инфузията, инфузията може да бъде временно 
прекъсната или да се намали скоростта на вливане. 

• Други лекарства не трябва да се инжектират в страничните отвори за инфузия или да се 
смесват с Vyvgart. 

 
 
4. Специална обработка и съхранение 
 
Съхранявайте флаконите в хладилник (2 °C - 8 °C) до момента на употреба. Да не се замразява. 
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка 
след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. 
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