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Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 
informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām 
iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām 
blakusparādībām. 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Vyvgart 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
Katrs 20 ml flakons satur 400 mg alfa efgartigimoda (efgartigimodum alfa) (20 mg/ml). 
 
Alfa efgartigimods ir no rekombinantā cilvēka imūnglobulīna G1 (IgG1) iegūts Fc fragments, 
kas ražots Ķīnas kāmja olnīcu šūnās, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju. 
 
Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: 
 
katrs flakons satur 67,2 mg nātrija. 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts). 
 
Bezkrāsains līdz gaiši dzeltens, caurspīdīgs līdz viegli opalescējošs, pH 6,7. 
 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 
4.1. Terapeitiskās indikācijas 
 
Vyvgart ir paredzēts lietošanai kā papildlīdzeklis standarta terapijai pieaugušiem pacientiem ar 
ģeneralizētu Myasthenia gravis (generalised Myasthenia Gravis — gMG), kuriem ir antivielas pret 
acetilholīna receptoru (acetylcholine receptor — AChR). 
 
4.2. Devas un lietošanas veids 
 
Alfa efgartigimoda ievadīšana jāveic veselības aprūpes speciālistam ārsta, kuram ir pieredze pacientu 
ar neiromuskulāriem traucējumiem ārstēšanā, uzraudzībā. 
 
Devas 
 
Ieteicamā deva ir 10 mg/kg, ko ievada 1 stundu ilgā intravenozā infūzijā ciklu veidā pa vienai infūzijai 
nedēļā 4 nedēļu garumā. Nākamie ārstēšanas ciklus jāveic atbilstoši klīniskajam novērtējumam. 
Ārstēšanas ciklu biežums dažādiem pacientiem var atšķirties (skatīt 5.1. apakšpunktu). 
 
Klīniskās izstrādes programmas laikā īsākais laika periods līdz nākamajam ārstēšanas ciklam bija 
7 nedēļas pēc iepriekšējā cikla pirmās infūzijas. Drošums, uzsākot nākamos ciklus agrāk nekā 
7 nedēļas pēc iepriekšējā ārstēšanas cikla sākuma, nav pierādīts. 
 
Pacientiem ar ķermeņa masu 120 kg vai lielāku ieteicamā deva ir 1200 mg (3 flakoni) vienā infūzijā 
(skatīt 6.6. apakšpunktu). 
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Izlaista deva 
Ja infūziju ieplānotajā laikā nav iespējams veikt, zāles var ievadīt līdz 3 dienām pirms vai pēc 
ieplānotā laika. Pēc tam jāatsāk zāļu ievadīšana pēc sākotnējās shēmas, kamēr ārstēšanas cikls ir 
pabeigts. Ja devas ievadīšanu nepieciešams atlikt vairāk nekā 3 dienas, devu nedrīkst ievadīt, lai 
nodrošinātu, ka intervāls starp divu secīgu devu ievadīšanu ir vismaz 3 dienas. 
 
Īpašas pacientu populācijas  
 
Gados vecāki cilvēki 
65 gadus veciem un vecākiem pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 
5.2. apakšpunktu). 
 
Nieru darbības traucējumi 
Pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem ir pieejami ierobežoti dati par drošumu un 
efektivitāti; pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. 
Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem ir pieejami ļoti ierobežoti dati par drošumu 
un efektivitāti, un pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem šādi dati nav pieejami (skatīt 
5.2. apakšpunktu). 
 
Aknu darbības traucējumi 
Dati par pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav pieejami. Pacientiem ar aknu darbības 
traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). 
 
Pediatriskā populācija 
Alfa efgartigimoda drošums un efektivitāte, lietojot bērniem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami. 
 
Lietošanas veids 
 
Šīs zāles drīkst ievadīt tikai intravenozas infūzijas veidā, kā aprakstīts 6.6. apakšpunktā. Neievadīt 
straujas intravenozas injekcijas vai bolus injekcijas veidā. Pirms ievadīšanas šīs zāles jāatšķaida ar 
9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām. 
 
Šīs zāles jāievada 1 stundu ilgā infūzijā. Ja rodas ar infūziju saistītas reakcijas, infūziju var uz laiku 
pārtraukt vai palēnināt (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
 
Norādījumus par šo zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā. 
 
4.3. Kontrindikācijas 
 
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. 
 
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Izsekojamība 
 
Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ir skaidri jāreģistrē lietoto zāļu nosaukums un sērijas 
numurs. 
 
Pacienti ar V klases slimību pēc Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA) klasifikācijas 
 
Ārstēšana ar alfa efgartigimodu nav pētīta pacientiem ar V klases slimību pēc MGFA klasifikācijas 
(t. i., miastēnisko krīzi), kas definēta kā intubācija ar mehānisko ventilāciju vai bez tās, izņemot 
standarta pēcoperācijas aprūpes ietvaros. Jāņem vērā ārstēšanas uzsākšanas secība starp apstiprinātām 
terapijām MG krīzes ārstēšanai un alfa efgartigimodu, kā arī to iespējamā mijiedarbība (skatīt 
4.5. apakšpunktu). 
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Infekcijas 
 
Tā kā alfa efgartigimods izraisa īslaicīgu IgG koncentrācijas samazināšanos, var palielināties infekciju 
risks (skatīt 4.8. apakšpunktu un 5.1. apakšpunktu). Klīniskajos pētījumos visbiežāk novērotās 
infekcijas bija augšējo elpceļu infekcijas un urīnceļu infekcijas (skatīt 4.8. apakšpunktu). Vyvgart 
terapijas laikā jāvēro, vai pacientiem neparādās infekciju klīniskās pazīmes un simptomi. Pacientiem 
ar aktīvu infekciju ir jāapsver alfa efgartigimoda terapijas turpināšanas vai pārtraukšanas ieguvuma-
riska attiecība, kamēr infekcija ir izzudusi. Ja rodas nopietna infekcija, jāapsver alfa efgartigimoda 
terapijas atlikšana, kamēr infekcija ir izzudusi. 
 
Ar infūziju saistītas reakcijas 
 
Var rasties ar infūziju saistītas reakcijas, piemēram, izsitumi vai nieze. Klīniskajā pētījumā šīs 
reakcijas bija vieglas vai vidēji smagas, un to dēļ ārstēšanu uz laiku vai pilnīgi pārtraukt nebija 
nepieciešams. Zāļu ievadīšanas laikā un 1 stundu pēc tam jāuzrauga, vai pacientiem nerodas ar 
infūziju saistītu reakciju klīniskās pazīmes vai simptomi. Ja parādās reakcija, infūzija jāpārtrauc un 
jāuzsāk atbilstoši atbalsta pasākumi. Pēc reakcijas izzušanas zāļu ievadīšanu var atsākt, ja 
nepieciešams, ar lēnāku ievadīšanas ātrumu (skatīt 4.2. apakšpunktu). 
 
Imunizācija 
 
Imunizācija ar vakcīnām alfa efgartigimoda terapijas laikā nav pētīta. Imunizācijas drošums, lietojot 
dzīvas vai dzīvas novājinātas vakcīnas, un atbildes reakcija uz imunizāciju ar vakcīnām nav zināma. 
Visas vakcīnas jāievada saskaņā ar imunizācijas vadlīnijām un vismaz 4 nedēļas pirms ārstēšanas 
uzsākšanas. Ja pacients saņem ārstēšanu, vakcinācija ar dzīvām vai dzīvām novājinātām vakcīnām nav 
ieteicama. Citas vakcīnas jāievada vismaz 2 nedēļas pēc ārstēšanas cikla pēdējās infūzijas un 4 nedēļas 
pirms nākamā cikla uzsākšanas. 
 
Imūngenitāte 
 
Dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā 25/165 (15 %) pacientu ar gMG tika konstatētas jau 
esošas antivielas, kas piesaistās alfa efgartigimodam. Ārstēšanas izraisītas antivielas pret alfa 
efgartigimodu tika konstatētas 17/83 (21 %) pacientu. 3 no šiem 17 pacientiem ārstēšanas izraisītās 
antivielas pret zālēm (anti-drug antibodies — ADA) saglabājās līdz pētījuma beigām. Neitralizējošās 
antivielas konstatēja 6/83 (7 %) pacientu, kuri lietoja Vyvgart, tai skaitā 3 pacientiem, kuriem ilgstoši 
saglabājās ārstēšanas izraisītas ADA. Atkārtota ārstēšana neizraisīja antivielu pret alfa efgartigimodu 
sastopamības biežuma vai titra pieaugumu. 
 
Antivielas pret alfa efgartigimodu neradīja acīmredzamu ietekmi uz klīnisko efektivitāti vai drošumu 
vai uz farmakokinētikas un farmakodinamikas rādītājiem. 
 
Ārstēšana ar imūnsupresantiem un antiholīnesterāzēm 
 
Samazinot nesteroīdo imūnsupresantu, kortikosteroīdu un antiholīnesterāžu terapijas devu vai 
pārtraucot to lietošanu, rūpīgi jāuzrauga, vai pacientiem nerodas slimības paasinājuma simptomi. 
 
Nātrija saturs 
 
Šīs zāles satur 67,2 mg nātrija flakonā, kas ir līdzvērtīgi 3,4 % no PVO ieteiktās maksimālās 2 g 
nātrija devas pieaugušajiem. 
 
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Mijiedarbības pētījumi nav veikti. 
 
Alfa efgartigimods var samazināt to savienojumu koncentrāciju, kas piesaistās cilvēka neonatālajam 
Fc receptoram (FcRn), t. i., imūnglobulīnu preparātu, monoklonālo antivielu vai antivielu 
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atvasinājumu, kas satur IgG apakšklases cilvēka Fc domēnu. Ja iespējams, ieteicams atlikt ārstēšanas 
uzsākšanu ar šīm zālēm līdz 2 nedēļām pēc Vyvgart ārstēšanas cikla pēdējās devas jebkurā konkrētajā 
Vyvgart terapijas ciklā. Pacienti, kuri saņem ārstēšanu ar Vyvgart šādu zāļu lietošanas laikā, 
piesardzības nolūkos rūpīgi jāuzrauga, novērtējot paredzamo efektivitātes atbildes reakciju uz šīm 
zālēm. 
 
Plazmas apmaiņa, imūnadsorbcija un plazmaferēze var samazināt cirkulējošā alfa efgartigimoda 
koncentrāciju. 
 
Iespējamā mijiedarbība ar vakcīnām tika pētīta neklīniskā modelī, kā antigēnu izmantojot moluska 
limfas hemocianīnu (Keyhole limpet hemocyanin — KLH). 100 mg/kg devas ievadīšana reizi nedēļā 
pērtiķiem neietekmēja imūnsistēmas atbildes reakciju uz KLH imunizāciju. Tomēr visas vakcīnas 
jāievada saskaņā ar imunizācijas vadlīnijām un vismaz 4 nedēļas pirms ārstēšanas cikla uzsākšanas un 
ne agrāk kā 2 nedēļas pēc ārstēšanas cikla pēdējās infūzijas. Ja pacients saņem ārstēšanu, vakcinācija 
ar dzīvām vai dzīvām novājinātām vakcīnām nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
 
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti 
 
Grūtniecība 
 
Dati par alfa efgartigimoda lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Zināms, ka antivielas, tostarp 
terapeitiskās monoklonālās antivielas, tiek aktīvi transportētas caur placentu (pēc 30 gestācijas 
nedēļām), sasaistoties ar FcRn. 
 
Alfa efgartigimods var tikt pārnests no mātes uz augli, kas attīstās. Tā kā ir sagaidāms, ka alfa 
efgartigimods samazinās antivielu koncentrāciju mātes organismā, kā arī aizkavēs mātes antivielu 
pārnesi uz augli, ir paredzama jaundzimušā pasīvās aizsardzības samazināšanās. Tāpēc jāņem vērā 
riski un ieguvumi, ievadot dzīvas/dzīvas novājinātas vakcīnas zīdaiņiem, kuri bijuši pakļauti alfa 
efgartigimoda iedarbībai in utero (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
 
Ārstēšana ar Vyvgart grūtniecības laikā jāapsver tikai tad, ja klīniskais ieguvums pārsniedz riskus. 
 
Barošana ar krūti 
 
Informācija par alfa efgartigimoda izdalīšanos cilvēka pienā, tā ietekmi uz ar krūti barotu bērnu vai uz 
piena veidošanos nav pieejama. Pētījumi ar dzīvniekiem par alfa efgartigimoda izdalīšanos pienā nav 
veikti, tāpēc nevar izslēgt izdalīšanos mātes pienā. Zināms, ka IgG izdalās cilvēka pienā. Ārstēšana ar 
alfa efgartigimodu sievietēm krūts barošanas laikā jāapsver tikai tad, ja klīniskais ieguvums pārsniedz 
riskus. 
 
Fertilitāte 
 
Dati par alfa efgartigimoda ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav pieejami. Pētījumos ar dzīvniekiem nav 
konstatēta alfa efgartigimoda ietekme uz tēviņu un mātīšu fertilitātes rādītājiem (skatīt 
5.3. apakšpunktu). 
 
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
 
Vyvgart neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
 
4.8. Nevēlamās blakusparādības 
 
Drošuma profila kopsavilkums 
 
Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija augšējo elpceļu infekcijas un urīnceļu infekcijas 
(attiecīgi 10,7 % un 9,5 %). 
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Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā 
 
Vyvgart drošums tika izvērtēts 167 pacientiem ar gMG 3. fāzes dubultmaskētā, placebo kontrolētā 
klīniskajā pētījumā. 
1. tabulā minētās nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un 
ieteicamajam terminam. Biežuma kategorijas ir definētas šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz 
< 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100) vai reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000). Katrā sastopamības 
biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas nopietnības samazinājuma secībā. 
 
1. tabula. Nevēlamās blakusparādības 

Orgānu sistēmu klasifikācija Nevēlamā blakusparādība Biežuma kategorija 
Infekcijas un infestācijas* Augšējo elpceļu infekcijas Ļoti bieži 

Urīnceļu infekcijas Bieži 
Bronhīts Bieži 

Skeleta-muskuļu un saistaudu 
sistēmas bojājumi Mialģija Bieži 

Traumas, saindēšanās un ar 
manipulācijām saistītas 
komplikācijas* 

Ar procedūru saistītas galvassāpes Bieži 

* Skatīt sadaļu “Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts” 
 
Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts 
 
Infekcijas 
 
Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija infekcijas, un infekciju grupā visbiežāk ziņoja par 
augšējo elpceļu infekcijām (10,7 % [n = 9] pacientu, kuri ārstēti ar alfa efgartigimodu, un 4,8 % 
[n = 4] pacientu placebo grupā) un urīnceļu infekcijām (9,5 % [n = 8] pacientu, kuri ārstēti ar alfa 
efgartigimodu, un 4,8 % [n = 4] pacientu placebo grupā). Pacientiem, kuri ārstēšanā saņēma alfa 
efgartigimodu, šīs infekcijas bija vieglas līdz vidēji smagas (≤ 2. pakāpe atbilstoši Vispārējiem 
nevēlamo blakusparādību terminoloģijas kritērijiem (Common Terminology Criteria for Adverse 
Events)). Kopumā par ārstēšanas izraisītām infekcijām ziņoja 46,4 % (n = 39) pacientu, kuri ārstēti ar 
alfa efgartigimodu un 37,3 % (n = 31) pacientu placebo grupā. Laika mediāna no ārstēšanas 
uzsākšanai līdz infekciju attīstībai bija 6 nedēļas. Nākamo ārstēšanas ciklu laikā infekciju sastopamība 
nepalielinājās. Ārstēšanas pilnīga vai īslaicīga pārtraukšana infekcijas dēļ bija nepieciešama mazāk 
nekā 2 % pacientu. 
 
Ar procedūru saistītas galvassāpes 
 
Par ar procedūru saistītām galvassāpēm ziņoja 4,8 % pacientu, kuri ārstēti ar alfa efgartigimodu, un 
1,2 % pacientu placebo grupā. Par ar procedūru saistītām galvassāpēm ziņoja gadījumos, kad tika 
uzskatīts, ka galvassāpes bija īslaicīgi saistītas ar alfa efgartigimoda intravenozo infūziju. Visi 
gadījumi bija viegli vai vidēji smagi, izņemot vienu notikumu, kas tika novērtēts kā smags (3. pakāpe). 
 
Visas pārējās nevēlamās blakusparādības bija vieglas vai vidēji smagas, izņemot vienu mialģijas 
gadījumu (3. pakāpe). 
 
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām 
 
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu 
ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par 
jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās 
ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. 
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4.9. Pārdozēšana 
 
Specifiskas alfa efgartigimoda pārdozēšanas pazīmes un simptomi nav zināmi. Pārdozēšanas gadījumā 
sagaidāmās nevēlamās blakusparādības, visticamāk, neatšķirsies no blakusparādībām, kuras rodas, 
lietojot ieteicamo devu. Jāuzrauga, vai pacientam nerodas nevēlamās blakusparādības un jāuzsāk 
atbilstoša simptomātiska un atbalstoša terapija. Alfa efgartigimoda pārdozēšanas gadījumā nav 
specifiska antidota. 
 
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
5.1. Farmakodinamiskās īpašības 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: imūnsupresanti, selektīvie imūnsupresanti, ATĶ kods: L04AA58 
 
Darbības mehānisms 
 
Alfa efgartigimods ir cilvēka IgG1 antivielas fragments, kuram izveidota pastiprināta afinitāte pret 
neonatālo Fc receptoru (FcRc). Alfa efgartigimods piesaistās FcRc, tādējādi samazinot cirkulējošo 
IgG, tai skaitā patogēno IgG autoantivielu, koncentrāciju. Alfa efgartigimods neietekmē citu 
imūnglobulīnu (IgA, IgD, IgE vai IgM) vai albumīnu koncentrāciju. 
 
MG patoģenēzes pamatā ir IgG klases autoantivielas. Tās nevēlami ietekmē neiromuskulāro 
transmisiju, piesaistoties acetilholīna receptoriem (AChR), muskuļiem specifiskai tirozīna kināzei 
(MuSK) vai ar zema blīvuma lipoproteīna receptoru saistītai olbaltumvielai 4 (lipoprotein receptor-
related protein 4 — LRP4). 
 
Farmakodinamiskā iedarbība 
 
Dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā gMG pacientiem alfa efgartigimods samazināja IgG 
koncentrāciju serumā un AChR autoantivielu koncentrāciju, lietojot ieteicamo devu un shēmu (skatīt 
4.2. apakšpunktu). Maksimālais vidējais procentuālais kopējās IgG koncentrācijas samazinājums 
salīdzinājumā ar sākuma stāvokli bija 61 % vienu nedēļu pēc sākotnējā ārstēšanas cikla pēdējās 
infūzijas, un koncentrācija atgriezās sākotnējā līmenī 9 nedēļas pēc pēdējās infūzijas. Līdzīgu ietekmi 
novēroja arī visiem IgG apakštipiem. AChR autoantivielu koncentrācijas samazināšanās notika pēc 
līdzīga laika perioda, sasniedzot maksimālo vidējo procentuālo samazinājumu 58 % vienu nedēļu pēc 
pēdējās infūzijas, un tā atgriezās sākotnējā līmenī 7 nedēļas pēc pēdējās infūzijas. Līdzīgas izmaiņas 
novēroja pētījuma otrajā ciklā. 
 
Klīniskā efektivitāte un drošums 
 
Alfa efgartigimoda efektivitāte, ārstējot pieaugušos ar ģeneralizētu myasthenia gravis (gMG), tika 
pētīta 26 nedēļu ilgā daudzcentru, randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā. 
 
Šī pētījuma atlases laikā pacientiem vajadzēja atbilst šādiem galvenajiem kritērijiem:  
• II, III vai IV klase atbilstoši Myasthenia Gravis Foundation of America klīniskajai 

klasifikācijai; 
• pacienti ar pozitīviem vai negatīviem seroloģisko testu rezultātiem attiecībā uz antivielām pret 

AChR ; 
• kopējais MG ikdienas dzīves aktivitātes (MG-Activities of Daily Living — MG-ADL) skalas 

punktu skaits ≥ 5; 
• pirms atlases lietotas MG terapijas stabilas devas, kas ietvēra acetilholīnesterāzes (AChE) 

inhibitorus, steroīdus vai nesteroīdo imūnsupresīvo terapiju (non-steroidal immunosuppressive 
therapy — NSIST), vai nu kombinācijā vai monoterapijas veidā [NSIST cita starpā ietvēra 
azatioprīnu, metotreksātu, ciklosporīnu, takrolimu, mikofenolāta mofetilu un ciklofosfamīdu]; 

• IgG koncentrācija ir vismaz 6 g/l. 
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Pacienti ar V klases gMG pēc MGFA klasifikācijas, pacienti ar dokumentētu klīniskās atbildes 
reakcijas trūkumu uz plazmaferēzi (PLEX), pacienti, kuri vienu mēnesi pirms ārstēšanas uzsākšanas 
ārstēti ar plazmaferēzi, i.v. Ig vai sešus mēnešus pirms ārstēšanas uzsākšanas — ar monoklonālajām 
antivielām, kā arī pacienti ar aktīvu (akūtu vai hronisku) B hepatīta infekciju, seropozitīvu C hepatītu 
vai AIDS diagnozi tika izslēgti no pētījumiem. 
 
Kopumā pētījumā tika iekļauti 167 pacienti, kas tika randomizēti alfa efgartigimoda (n = 84) vai 
placebo (n = 83) grupā. Raksturīgie rādītāji sākuma stāvoklī abās ārstēšanas grupās bija līdzīgi, tai 
skaitā vecuma mediāna diagnozes brīdī [45 (19-81) gadi], dzimums [lielākā daļa bija sievietes; 75 % 
(alfa efgartigimods) salīdzinājumā ar 66 % (placebo)], rase [lielākā daļa pacientu piederēja baltajai 
rasei; 84,4 %] un laika mediāna kopš diagnozes noteikšanas [8,2 gadi (alfa efgartigimods) un 6,9 gadi 
(placebo)]. 
 
Lielākā daļa pacientu (77 % katrā grupā) bija pozitīvs antivielu tests pret AChR (antibodies to 
AChR — AChR-Ab), un 23 % pacientu bija negatīvs antivielu tests pret AChR-Ab. 
 
Pētījuma laikā vairāk nekā 80 % pacientu katrā grupā lietoja AChE inhibitorus, vairāk nekā 70 % 
pacientu katrā ārstēšanas grupā lietoja steroīdus un aptuveni 60 % pacientu katrā ārstēšanas grupā 
lietoja NSIST stabilās devās. Pētījuma sākumā aptuveni 30 % pacientu katrā ārstēšanas grupā iepriekš 
nebija lietojuši NSIST. 
 
MG-ADL kopējā punktu skaita mediāna abās ārstēšanas grupās bija 9,0 un kvantitatīvā myasthenia 
gravis rādītāja (Quantitative Myasthenia Gravis — QMG) kopējā punktu skaita mediāna bija 17 un 16 
attiecīgi alfa efgartigimoda un placebo grupā. 
 
Pacienti tika ārstēti ar alfa efgartigimodu, lietojot ieteicamo devu shēmu, un saņēma maksimāli 
3 ārstēšanas ciklus (skatīt 4.2. apakšpunktu). 
 
Alfa efgartigimoda efektivitāti noteica, izmantojot MG ikdienas dzīves specifisko aktivitātes 
(Myasthenia Gravis-Activities of Daily Living — MG-ADL) skalu, kas novērtē gMG ietekmi uz 
ikdienas aktivitātēm. Kopējais punktu skaits ir diapazonā no 0 līdz 24, un lielāks punktu skaits liecina 
par izteiktākiem traucējumiem. Šajā pētījumā pacients ar atbildes reakciju atbilstoši MG-ADL bija 
pacients, kuram kopējais MG-ADL punktu skaits samazinājās par ≥ 2 punktiem salīdzinājumā ar 
ārstēšanas cikla sākumu vismaz 4 secīgas nedēļas, un pirmais samazinājums tika konstatēts ne vēlāk 
kā 1 nedēļu pēc cikla pēdējās infūzijas. 
 
Alfa efgartigimoda efektivitāte tika novērtēta arī, izmantojot QMG kopējo punktu skaitu — tā ir 
muskuļu vājuma novērtēšanas sistēma ar kopējo iespējamo punktu skaitu diapazonā no 0 līdz 39, un 
lielāks punktu skaits liecina par smagākiem traucējumiem. Šajā pētījumā pacients ar atbildes reakciju 
atbilstoši QMG bija pacients, kuram kopējais QMG punktu skaits samazinājās par ≥ 3 punktiem 
salīdzinājumā ar ārstēšanas cikla sākumu vismaz 4 secīgas nedēļas, un pirmais samazinājums tika 
konstatēts ne vēlāk kā 1 nedēļu pēc cikla pēdējās infūzijas. 
 
Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija pacientu ar atbildes reakciju atbilstoši MG-ADL 
procentuālās attiecības salīdzinājums pirmā ārstēšanas cikla (C1) laikā starp ārstēšanas grupām 
AchR-Ab seropozitīvai populācijai. 
 
Galvenais sekundārais mērķa kritērijs bija pacientu ar atbildes reakciju atbilstoši QMG procentuālās 
attiecības salīdzinājums C1 laikā starp abām ārstēšanas grupām AChR-Ab seropozitīviem pacientiem. 
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2. tabula. Pacienti ar atbildes reakciju atbilstoši MG-ADL un QMG 1. cikla laikā AChR-Ab 
seropozitīvu pacientu populācijā (mITT analīzes kopa) 

 Populācija Alfa 
efgartigimods 

n/N (%) 

Placebo  
n/N (%) 

p vērtība Atšķirība starp alfa 
efgartigimodu un 
placebo (95 % TI)  

MG-
ADL 

AChR-Ab 
seropozitīvi 

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

QMG AChR-Ab 
seropozitīvi 

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

AChR-Ab = antivielas pret acetilholīna receptoru; MG-ADL = MG ikdienas dzīves aktivitātes; 
QMG = kvantitatīvais myasthenia gravis rādītājs; mITT = modificētā ārstēšanai paredzēto (intention-to-treat) 
pacientu grupa; n = pacientu skaits, kuriem ziņoja par novērošanu; N = pacientu skaits analīzes kopā; 
TI = ticamības intervāls; 
Loģistiskā regresija stratificēta pēc AChR-Ab statusa (ja piemērojams), piederības japāņu tautībai/piederības 
citai, nevis japāņu tautībai un standarta aprūpes, kā kovariātu/kovariātus izmantojot sākuma stāvokļa 
MG-ADL/QMG 
Divpusējā precīzā p vērtība 
 
Analīzēs konstatēts, ka pacientu ar atbildes reakciju atbilstoši MG-ADL rādītāji otrā ārstēšanas cikla 
laikā bija līdzīgi rādītājiem pirmā ārstēšanas cikla laikā (skatīt 3. tabulu). 
 
3. tabula. Pacienti ar atbildes reakciju atbilstoši MG-ADL un QMG 2. cikla laikā AChR-Ab 

seropozitīvu pacientu populācijā (mITT analīzes kopa) 
 Populācija Alfa efgartigimods  

n/N (%) 
Placebo  
n/N (%) 

MG-ADL 
AChR-Ab 

seropozitīvi 36/51 (70,6) 11/43 (25,6) 

QMG 
AChR-Ab 

seropozitīvi 24/51 (47,1) 5/43 (11,6) 
 

AChR-Ab = antivielas pret acetilholīna receptoru; MG-ADL = MG ikdienas dzīves aktivitātes; 
QMG = kvantitatīvais myasthenia gravis rādītājs; mITT = modificētā ārstēšanai paredzēto pacientu grupa; 
n = pacientu skaits, kuriem ziņoja par novērošanu; N = pacientu skaits analīzes kopā. 
 
Atbilstoši pētnieciskajiem datiem atbildes reakcijas sākumu atbilstoši MG-ADL AChR-Ab 
seropozitīviem pacientiem, kuri tika ārstēti ar alfa efgartigimodu, konstatēja 2 nedēļu laikā pēc pirmās 
infūzijas 37/44 (84 %) pacientu. 
 
Dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā īsākais iespējamais laika periods līdz nākamā ārstēšanas 
cikla uzsākšanai pēc pirmā ārstēšanas cikla pirmās infūzijas bija 8 nedēļas. Kopējā populācijā vidējais 
laiks līdz otrajam ārstēšanas ciklam alfa efgartigimoda grupā bija 13 nedēļas (SD 5,5 nedēļas) un laika 
mediāna bija 10 nedēļas (8-26 nedēļas) no pirmā ārstēšanas cikla pirmās infūzijas. Šobrīd notiekošā 
atklātā pagarinājuma pētījumā īsākais laika periods līdz nākamā ārstēšanas cikla uzsākšanai bija 
7 nedēļas. 
 
Pacientiem, kuriem novēroja atbildes reakciju uz ārstēšanu, klīniskās uzlabošanās perioda ilgums 
bija 5 nedēļas 5/44 (11 %) pacientiem, 6-7 nedēļas 14/44 (32 %) pacientiem, 8-11 nedēļas 
10/44 (23 %) pacientiem un 12 vai vairāk nedēļas 15/44 (34 %) pacientiem. 
 
5.2. Farmakokinētiskās īpašības 
 
Izkliede 
 
Pamatojoties uz pacientu populācijas FK datu analīzi, izkliedes tilpums ir 13 l. 
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Biotransformācija 
 
Paredzams, ka alfa efgartigimodu līdz nelieliem peptīdiem un aminoskābēm sašķels proteolītiskie 
enzīmi. 
 
Eliminācija 
 
Terminālais eliminācijas pusperiods ir no 80 līdz 120 stundām (no 3 līdz 5 dienām). Pamatojoties uz 
pacientu populācijas FK datu analīzi, klīrenss ir 0,108 l/h. Alfa efgartigimods molekulmasa ir aptuveni 
54 kDa — tas ir robežizmērs molekulām, kas tiek filtrētas nierēs. 
 
Linearitāte/nelinearitāte 
 
Alfa efgartigimoda farmakokinētikas profils ir lineārs, neatkarīgs no devas vai laika, ar niecīgu 
akumulāciju. Ģeometriskā vidējā akumulācijas attiecība, pamatojoties uz noteikto maksimālo 
koncentrāciju, bija 1,12. 
 
Īpašas pacientu populācijas 
 
Vecums, dzimums un ķermeņa masa 
Alfa efgartigimoda farmakokinētiku neietekmē vecums (19-78 gadi), dzimums un rase. 
 
Populācijas famakokinētikas analīzē tika konstatēts, ka ķermeņa masas ietekme uz alfa efgartigimoda 
iedarbību bija ierobežota, lietojot 10 mg/kg pacientiem ar ķermeņa masu līdz 120 kg, kā arī 
pacientiem, kuru ķermeņa masa bija 120 kg un vairāk un kuri saņēma ierobežotu devu 
1200 mg/infūzijā. Ķermeņa masa neietekmēja IgG samazināšanās apjomu. Dubultmaskētā, placebo 
kontrolētā pētījumā 5 (3 %) pacientu ķermeņa masa pārsniedza 120 kg. Ķermeņa masas mediāna 
pacientiem, kuri pētījumā lietoja alfa efgartigimodu, bija 76,5 kg (minimālā: 49, maksimālā 229). 
 
Nieru darbības traucējumi 
Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem īpaši farmakokinētikas pētījumi nav veikti. 
 
Izmantojot nieru funkcijas marķieri aprēķināto glomerulārās filtrācijas ātrumu [aGFĀ] kā kovariātu 
populācijas farmakokinētikas analīzē, tika konstatēta klīrensa samazināšanās un, līdz ar to — 
ierobežots iedarbības pieaugums pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (aGFĀ 
60-89 ml/min/1,73 m2). Pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem īpaša devas pielāgošana 
nav ieteicama. 
 
Dati par vidēji smagu nieru darbības traucējumu (aGFĀ 30-59 ml/min/1,73 m2) ietekmi uz alfa 
efgartigimoda farmakokinētikas rādītājiem ir nepietiekami. Dati par smagu nieru darbības traucējumu 
(aGFĀ < 30 ml/min/1,73 m2) ietekmi uz alfa efgartigimoda farmakokinētikas rādītājiem nav pieejami. 
 
Aknu darbības traucējumi 
Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem īpašs farmakokinētikas pētījums nav veikts. 
 
Izmantojot aknu funkcijas marķierus kā kovariātus populācijas farmakokinētikas analīzē, ietekme uz 
alfa efgartigimoda farmakokinētiku netika konstatēta. 
 
5.3. Preklīniskie dati par drošumu 
 
Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un atkārtotu devu toksicitāti 
neliecina par īpašu risku cilvēkam. 
 
Reprodukcijas pētījumos žurkām un trušiem intravenozi ievadot alfa efgartigimodu devās, kas līdz 
11 reizēm (žurkām) un 56 reizēm (trušiem) pārsniedza iedarbību (AUC) pie maksimālās ieteicamās 
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terapeitiskās devas, nevēlama ietekme uz fertilitāti un grūsnību vai teratogēna iedarbība netika 
konstatēta. 
 
Kancerogenitāte un genotoksicitāte 
 
Nav veikti pētījumi, lai novērtētu alfa efgartigimoda kancerogēno un genotoksisko potenciālu.  
 
 
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
 
6.1. Palīgvielu saraksts 
 
Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts 
Bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts 
Nātrija hlorīds 
Arginīna hidrohlorīds 
Polisorbāts 80 
Ūdens injekcijām 
 
6.2. Nesaderība 
 
Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās). 
 
6.3. Uzglabāšanas laiks 
 
24 mēneši 
 
Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 24 stundas, uzglabājot 2 °C līdz 8 °C 
temperatūrā. 
No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties, ja vien atšķaidīšanas metode neizslēdz 
bakteriālā piesārņojuma risku. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un 
apstākļiem atbild lietotājs. 
 
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C). 
Nesasaldēt. 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
 
Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā. 
 
6.5. Iepakojuma veids un saturs 
 
Koncentrāts vienas devas 20 ml stikla flakonos (I klases stikls) ar gumijas aizbāzni (silikonizēts 
butils), alumīnija noslēgu un paceļamu polipropilēna vāciņu. 
 
Iepakojuma lielums: 1 flakons. 
 
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos 
 
Alfa efgartigimoda šķīdumu, kas atšķaidīts ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām, 
var ievadīt, izmantojot polietilēna (PE), polivinilhlorīda (PVH), etilēnvinilacetāta (EVA) un 
etilēna/polipropilēna kopolimēra maisus (poliolefīna maisi), kā arī ar PE, PVH un 
poliuretāna/polipropilēna infūziju sistēmām kopā ar poliuretāna (PUR) vai PVH filtriem ar 
poliētersulfona (PES) vai polivinilidēna fluorīda (PVDF) filtra membrānu.  
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Izmantojot turpmākajā tabulā norādīto formulu, aprēķiniet šādus parametrus: 
• nepieciešamo Vyvgart devu atbilstoši pacienta ķermeņa masai, lietojot ieteicamo devu 

10 mg/kg. Pacientiem, kuru ķermeņa masa pārsniedz 120 kg, devas aprēķināšanai izmantojiet 
ķermeņa masu 120 kg. Maksimālā kopējā infūzijas deva ir 1 200 mg. Katrs flakons satur 
400 mg alfa efgartigimoda koncentrācijā 20 mg/ml; 

• nepieciešamo flakonu skaitu; 
• 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma infekcijām tilpumu. Kopējais atšķaidītu zāļu tilpums ir 

125 ml. 
 
4. tabula. Formula 

1. darbība — aprēķināt devu (mg) 10 mg/kg x ķermeņa masa (kg) 
2. darbība — aprēķināt koncentrāta tilpumu (ml) deva (mg) ÷ 20 mg/ml 
3. darbība — aprēķināt flakonu skaitu  koncentrāta tilpums (ml) ÷ 20 ml 
4. darbība — aprēķināt 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda 
šķīduma injekcijām tilpumu (ml) 

125 ml — koncentrāta tilpums (ml) 

 
Atšķaidīšana 
• Vizuāli pārbaudiet flakona saturu — tam jābūt caurspīdīgam līdz viegli opalescējošam, 

bezkrāsainam līdz gaiši dzeltenam un tas nedrīkst saturēt daļiņas. Ja pamanāt redzamas daļiņas 
un/vai šķidrums flakonā ir mainījis krāsu, flakonu nedrīkst lietot. Nekratiet flakonus. 

• Pagatavojot atšķaidīto šķīdumu, izmantojiet aseptisku tehniku: 
- uzmanīgi ievelciet nepieciešamo Vyvgart daudzumu no atbilstoša skaita flakonu, 

izmantojot sterilu šļirci un adatu (skatīt 4. tabulu). Izmetiet neizmantoto flakonu saturu; 
- pārnesiet aprēķināto zāļu devu uz infūzijas maisu; 
- atšķaidiet ievilktās zāles, pievienojot aprēķināto 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma 

injekcijām daudzumu, lai iegūtu kopējo tilpumu 125 ml; 
- uzmanīgi apgrieziet infūzijas maisu, kas satur atšķaidītās zāles, nekratot to, lai rūpīgi 

samaisītu zāles un šķīdinātāju.  
 
Ievadīšana 
• Pirms lietošanas vizuāli pārbaudiet šķīdumu, vai tas nesatur daļiņas. 
• Infūzijas veidā 1 stundas laikā ievadiet visus 125 ml atšķaidīto zāļu, izmantojot 0,2 µm filtru. 

Ievadiet visu šķīduma tilpumu, beigās izskalojot visu sistēmu ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda 
šķīduma injekcijām. 

• Vyvgart jāievada tūlīt pēc atšķaidīšanas, un atšķaidītā šķīduma infūzija jāpabeidz 4 stundu laikā 
pēc atšķaidīšanas. 

• Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā saglabājas 24 stundas, uzglabājot 2 °C līdz 8 °C 
temperatūrā. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties, ja vien atšķaidīšanas 
metode neizslēdz bakteriālā piesārņojuma risku. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par 
uzglabāšanas laiku un apstākļiem atbild lietotājs. Nesasaldēt. Pirms ievadīšanas ļaujiet 
atšķaidītajām zālēm sasniegt istabas temperatūru. Infūziju pabeidziet 4 stundu laikā pēc zāļu 
izņemšanas no ledusskapja. Atšķaidītās zāles nedrīkst sildīt nekādā citā veidā, izņemot apkārtējā 
gaisa temperatūrā. 

• Ja rodas ar infūziju saistītas reakcijas, infūzija īslaicīgi jāpārtrauc vai jāsamazina ievadīšanas 
ātrums (skatīt 4.4. apakšpunktu). 

• Citas zāles nedrīkst ievadīt infūzijas sānu pieslēgvietās vai sajaukt (lietot maisījumā) ar 
Vyvgart. 

 
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 
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7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
argenx BV 
Industriepark-Zwijnaarde 7 
9052 Gent 
Beļģija 
 
 
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/22/1674/001 
 
 
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 
Reģistrācijas datums: 2022. gada 10. augusts 
 
 
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 
http://www.ema.europa.eu. 
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A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS 
ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI 

 
Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja(-u) nosaukums un adrese 
 
Lonza Biologics, plc. 
228 Bath Road 
Slough 
Berkshire SL1 4DX 
Lielbritānija 
 
Lonza Biologics Tuas Pte Ltd. 
35 Tuas South Avenue 6 
Singapore 637377 
 
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese 
 
argenx BV 
Industriepark-Zwijnaarde 7 
9052 Gent 
Beļģija 
 
Propharma Group The Netherlands 
Schipholweg 73 
2316 ZL Leiden 
Nīderlande 
 
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums 
un adrese. 
 
 
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 
 
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts). 
 
 
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS 
 
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums (PSUR) 
 
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas 
Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), 
kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta 
atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu pirmais periodiski atjaunojamais drošuma 
ziņojums 6 mēnešu laikā pēc reģistrācijas apliecības piešķiršanas. 
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D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU 
LIETOŠANU 

 
• Riska pārvaldības plāns (RPP) 
 
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, 
kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos 
turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP. 
 
Atjaunināts RPP jāiesniedz: 

• pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; 
• ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna 

informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu 
(farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 
 
ĀRĒJĀ KASTĪTE 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Vyvgart 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
efgartigimodum alfa 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
400 mg/20 ml 
Katrs 20 ml flakons satur 400 mg alfa efgartigimoda 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hlorīds, 
arginīna hidrohlorīds, polisorbāts 80, ūdens injekcijām. 
 
Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
1 flakons 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Intravenozai lietošanai pēc atšķaidīšanas. 
Nekratīt. 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
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9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt ledusskapī. 
Nesasaldēt. 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
 
 
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
argenx BV 
Industriepark-Zwijnaarde 7 
9052 Gent 
Beļģija 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/22/1674/001 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts. 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
 
PC 
SN 
NN 
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MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
FLAKONA MARĶĒJUMS 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Vyvgart 20 mg/ml sterils koncentrāts 
efgartigimodum alfa 
i.v. lietošanai pēc atšķaidīšanas 
 
 
2. LIETOŠANAS VEIDS 
 
 
 
3. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
 
 
4. SĒRIJAS NUMURS 
 
Lot 
 
 
5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 
 
400 mg/20 ml 
 
 
6. CITA 
 
Uzglabāt ledusskapī. 
Nesasaldēt. 
Nekratīt. 
 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. 
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Lietošanas instrukcija: informācija pacientam 
 

Vyvgart 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
efgartigimodum alfa  

 
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām 
blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās. 
 
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. 
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. 
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas 

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
 
1. Kas ir Vyvgart un kādam nolūkam to lieto 
2. Kas Jums jāzina pirms Vyvgart lietošanas 
3. Kā lietot Vyvgart 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt Vyvgart 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
 
1. Kas ir Vyvgart un kādam nolūkam to lieto 
 
Kas ir Vyvgart 
Vyvgart satur aktīvo vielu alfa efgartigimodu. Alfa efgartigimods organismā piesaistās olbaltumvielai, 
ko sauc par neonatālo Fc receptoru (FcRc) un bloķē to. Bloķējot FcRc, alfa efgartigimods samazina 
IgG klases autoantivielu līmeni, kas ir imūnsistēmas izstrādātas olbaltumvielas, kuras kļūdaini vēršas 
pret paša organisma daļām. 
 
Kādam nolūkam Vyvgart lieto 
Vyvgart kopā ar standarta ārstēšanu lieto, lai ārstētu pieaugušos ar ģeneralizētu Myasthenia gravis 
(gMG) — autoimūnu slimību, kas izraisa muskuļu vājumu. gMG var skart daudzas muskuļu grupas 
visā ķermenī. Slimība var izraisīt arī elpas trūkumu, izteiktu nogurumu un apgrūtinātu rīšanu. 
 
Pacientiem ar gMG IgG klases autoantivielas “uzbrūk” uz nervu virsmas izvietotām olbaltumvielām, 
ko sauc par acetilholīna receptoriem, un bojā tās. Šī bojājuma dēļ nervi nespēj izraisīt tik labu muskuļu 
saraušanos kā parasti, izraisot muskuļu vājumu un apgrūtinot kustības. Piesaistoties FcRn 
olbaltumvielai un samazinot autoantivielu līmeni, Vyvgart var uzlabot muskuļu spēju sarauties un 
samazina slimības simptomus un to ietekmi uz ikdienas aktivitātēm. 
 
 
2. Kas Jums jāzina pirms Vyvgart lietošanas 
 
Nelietojiet Vyvgart šādos gadījumos 
- ja Jums ir alerģija pret alfa efgartigimodu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. 
 
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
Pirms Vyvgart lietošanas konsultējieties ar ārstu. 
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V klases slimība pēc MGFA klasifikācijas 
Ārsts var Jums neizrakstīt šīs zāles, ja gMG izraisīta muskuļu vājuma dēļ esat pieslēgts ventilācijas 
ierīcei (miastēniskā krīze). 
 
Infekcijas 
Ārstēšana ar Vyvgart var samazināt Jūsu dabiskās pretošanās spējas infekcijām. Tāpēc pirms Vyvgart 
lietošanas uzsākšanas pastāstiet ārstam, ja Jums ir kāda infekcija. 
 
Ar infūziju saistītas reakcijas (alerģiskas reakcijas) 
Vyvgart satur olbaltumvielu, kas dažiem cilvēkiem var izraisīt tādas reakcijaskā izsitumus vai niezi. 
Ārstēšanas laikā un 1 stundu pēc tās Jūs uzraudzīs, vai Jums neparādās ar infūziju saistītas reakcijas 
pazīmes. 
 
Imunizācija (vakcinācija) 
Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja esat saņēmis vakcīnu pēdējo 4 nedēļu laikā vai ja Jūs tuvākajā laikā 
plānojat vakcinēties. 
 
Bērni un pusaudži 
Nedodiet šīs zāles bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo Vyvgart drošums un efektivitāte šajā pacientu 
grupā nav pierādīta. 
 
Gados vecāki pacienti 
Ārstējot 65 gadus vecus vai vecākus pacientus, īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami. 
 
Citas zāles un Vyvgart 
Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. 
 
Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte 
Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat 
grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Vyvgart ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav sagaidāma. 
 
Vyvgart satur nātriju 
Šīs zāles satur 67,2 mg nātrija (galvenā pārtikā lietojamās/vārāmās sāls sastāvdaļa) katrā flakonā. Tas 
ir līdzvērtīgi 3,4 % ieteicamās maksimālās nātrija dienas devas pieaugušajiem. 
 
 
3. Kā lietot Vyvgart 
 
Ārstēšanu veiks ārsts vai cits veselības aprūpes speciālists. Veselības aprūpes speciālists vispirms 
atšķaidīs zāles. Atšķaidītās zāles 1 stundas laikā ievadīs no pilināšanas maisa caur caurulīti tieši vienā 
no Jūsu vēnām. 
 
Kādu Vyvgart devu Jūs saņemsiet un cik bieži to ievadīs 
Deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas, un to ievadīs ciklu veidā; viens cikls sastāv no vienas 
infūzijas nedēļā 4 nedēļas ilgi. Ārsts noteiks, kad nepieciešami nākamie ārstēšanas cikli. Norādījumi 
veselības aprūpes speciālistam par pareizu šo zāļu lietošanu ir sniegti šī dokumenta beigās. 
 
Ja esat saņēmis Vyvgart vairāk nekā noteikts 
Ja Jums ir aizdomas, ka Jums nejauši ir ievadīta lielāka Vyvgart deva nekā nozīmēts, lūdzu, sazinieties 
ar ārstu, lai saņemtu padomu. 
 
Ja esat aizmirsis ierasties uz apmeklējumu, lai saņemtu Vyvgart 
Ja esat aizmirsis ierasties uz apmeklējumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar ārstu, lai saņemtu 
norādījumus, un skatiet sadaļu zemāk “Ja pārtraucat lietot Vyvgart”. 



25 

 
Ja pārtraucat lietot Vyvgart 
Vyvgart lietošanas īslaicīga vai pilnīga pārtraukšana var izraisīt gMG simptomu atjaunošanos. Pirms 
Vyvgart lietošanas pārtraukšanas, lūdzu, konsultējieties ar ārstu. Ārsts ar Jums pārrunās iespējamās 
blakusparādībās un riskus. Ārsts var vēlēties Jūs arī rūpīgāk uzraudzīt. 
 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam. 
 
 
4. Iespējamās blakusparādības 
 
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
Ārsts pirms ārstēšanas uzsākšanas pārrunās ar Jums iespējamās blakusparādības un izskaidros Vyvgart 
lietošanas riskus un ieguvumus. 
 
Ja Jūs neesat pārliecināts, kādas ir turpmāk minētās blakusparādības, palūdziet ārstam, lai Jums tās 
izskaidro. 
 
Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): 
- deguna un rīkles (augšējo elpceļu) infekcijas. 
 
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem): 
- sāpes vai dedzināšanas sajūta urinācijas laikā, kas var būt urīnceļu infekcijas pazīme; 
- plaušu gaisa ceļu iekaisums (bronhīts); 
- muskuļu sāpes (mialģija); 
- galvassāpes Vyvgart ievadīšanas laikā vai pēc tās. 
 
Ziņošana par blakusparādībām 
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām 
blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, 
izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par 
blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 
 
 
5. Kā uzglabāt Vyvgart 
 
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un marķējuma pēc “EXP”. 
Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
 
Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C). 
 
Nesasaldēt. 
 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
 
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt redzamas daļiņas un/vai ja šķidrums flakonā ir mainījis krāsu. 
 
Pēc atšķaidīšanas zāles jāizlieto nekavējoties, un infūzija (pilināšana) jāpabeidz 4 stundu laikā pēc 
atšķaidīšanas. Pirms lietošanas ļaujiet atšķaidītajām zālēm sasniegt istabas temperatūru. Infūzija 
jāpabeidz 4 stundu laikā pēc zāļu izņemšanas no ledusskapja. 
 
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras 
vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
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6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
Ko Vyvgart satur 
Aktīvā viela ir alfa efgartigimods. 
- Katrs 20 ml flakons satur 400 mg alfa efgartigimoda (20 mg/ml). 
Citas sastāvdaļas ir: 
- nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts; 
- bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts; 
- nātrija hlorīds; 
- arginīna hidrohlorīds; 
- polisorbāts 80; 
- ūdens injekcijām. 
 
Vyvgart ārējais izskats un iepakojums 
Vyvgart tiek piegādāts kā sterils koncentrāts intravenozām (i.v.) infūzijām (20 ml flakonā; 
iepakojumā — 1 flakons). 
Vyvgart ir šķidrums. Tas ir bezkrāsains līdz gaiši dzeltens, caurspīdīgs līdz gandrīz caurspīdīgs. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
argenx BV 
Industriepark-Zwijnaarde 7 
9052 Gent 
Beļģija 
 
Ražotājs 
Propharma Group The Netherlands 
Schipholweg 73 
2316 ZL Leiden 
Nīderlande 
 
Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka 
vietējo pārstāvniecību: 
 
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 
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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 
 

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 
 

 
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 
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Citi informācijas avoti 
 
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 
http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to 
ārstēšanu.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem. 
 
 

Norādījumi par lietošanu veselības aprūpes speciālistiem, kas strādā ar Vyvgart 
 
 
1. Kā tiek piegādāts Vyvgart? 
 
Katrs flakons satur 400 mg alfa efgartigimoda, kura koncentrācija ir 20 mg/ml un ko paredzēts 
atšķaidīt ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām. 
 
 
2. Pirms lietošanas 
 
Sagatavošana un atšķaidīšana jāveic saskaņā ar labas prakses noteikumiem, it īpaši attiecībā uz 
aseptiku. 
 
Vyvgart lietošanai jāsagatavo kvalificētam veselības aprūpes speciālistam, izmantojot aseptisku 
tehniku. 
 
Izmantojot turpmākajā tabulā norādīto formulu, aprēķiniet šādus parametrus: 
• nepieciešamo Vyvgart devu atbilstoši pacienta ķermeņa masai, lietojot ieteicamo devu 

10 mg/kg. Pacientiem, kuru ķermeņa masa pārsniedz 120 kg, devas aprēķināšanai izmantojiet 
ķermeņa masu 120 kg. Maksimālā kopējā infūzijas deva ir 1 200 mg. Katrs flakons satur 
400 mg alfa efgartigimoda koncentrācijā 20 mg/ml; 

• nepieciešamo flakonu skaitu; 
• 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma infekcijām tilpumu. Kopējais atšķaidītu zāļu tilpums ir 

125 ml. 
 
1. tabula. Formula 

1. darbība — aprēķināt devu (mg) 10 mg/kg x ķermeņa masa (kg) 
2. darbība — aprēķināt koncentrāta tilpumu (ml) deva (mg) ÷ 20 mg/ml 
3. darbība — aprēķināt flakonu skaitu koncentrāta tilpums (ml) ÷ 20 ml 
4. darbība — aprēķināt 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda 
šķīduma injekcijām tilpumu (ml) 

125 ml — koncentrāta tilpums (ml) 

 
 
3. Sagatavošana un ievadīšana 
 
• Neievadiet Vyvgart intravenozas bolus injekcijas veidā. 
• Vyvgart drīkst ievadīt tikai intravenozas infūzijas veidā, kā aprakstīts turpmāk. 
 
Sagatavošana 
• Vizuāli pārbaudiet flakona saturu — tam jābūt caurspīdīgam līdz viegli opalescējošam, 

bezkrāsainam līdz gaiši dzeltenam un tas nedrīkst saturēt daļiņas. Ja pamanāt redzamas daļiņas 
un/vai šķidrums flakonā ir mainījis krāsu, flakons jāizmet. Nekratiet flakonus. 

• Pagatavojot atšķaidīto šķīdumu, izmantojiet aseptisku tehniku: 
- uzmanīgi ievelciet nepieciešamo Vyvgart daudzumu no atbilstoša skaita flakonu, 

izmantojot sterilu šļirci un adatu. Izmetiet daļēji izlietotus vai tukšus flakonus; 
- pārnesiet aprēķināto zāļu devu uz infūzijas maisu; 
- atšķaidiet ievilktās zāles, pievienojot aprēķināto 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma 

injekcijām daudzumu, lai iegūtu kopējo tilpumu 125 ml;  
- uzmanīgi apgrieziet infūzijas maisu, kas satur atšķaidītās zāles, nekratot to, lai rūpīgi 

samaisītu zāles un šķīdinātāju. 
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• Alfa efgartigimoda šķīdumu, kas atšķaidīts ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu 
injekcijām, var ievadīt, izmantojot polietilēna (PE), polivinilhlorīda (PVH), etilēnvinilacetāta 
(EVA) un etilēna/polipropilēna kopolimēra maisus (poliolefīna maisi), kā arī ar PE, PVH un 
poliuretāna/polipropilēna infūziju sistēmām kopā ar poliuretāna (PUR) vai PVH filtriem ar 
poliētersulfona (PES) vai polivinilidēna fluorīda (PVDF) filtra membrānu. 

 
Ievadīšana 
• Vyvgart jāievada veselības aprūpes speciālistam intravenozas infūzijas veidā. Neievadiet bolus 

injekcijas veidā. 
• Pirms lietošanas vizuāli pārbaudiet šķīdumu, vai tas nesatur daļiņas. 
• Infūzijas veidā 1 stundas laikā ievadiet visus 125 ml atšķaidīto zāļu, izmantojot 0,2 µm filtru. 

Ievadiet visu šķīduma tilpumu. Pēc zāļu ievadīšanas līnija jāizskalo ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija 
hlorīda šķīdumu injekcijām. 

• Ievadiet tūlīt pēc atšķaidīšanas, un atšķaidītā šķīduma infūziju pabeidziet 4 stundu laikā pēc 
atšķaidīšanas. 

• Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta 24 stundas, uzglabājot 2 °C līdz 8 °C 
temperatūrā. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties, ja vien atšķaidīšanas 
metode neizslēdz bakteriālā piesārņojuma risku. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par 
uzglabāšanas laiku un apstākļiem atbild lietotājs. Nesasaldēt. Pirms ievadīšanas ļaujiet 
atšķaidītajām zālēm sasniegt istabas temperatūru. Infūziju pabeidziet 4 stundu laikā pēc zāļu 
izņemšanas no ledusskapja. Atšķaidītās zāles nedrīkst sildīt nekādā citā veidā, izņemot apkārtējā 
gaisa temperatūrā. 

• Ja rodas ar infūziju saistītas reakcijas, jāsamazina infūzijas ievadīšanas ātrums vai tā īslaicīgi 
jāpārtrauc. 

• Citas zāles nedrīkst ievadīt infūzijas sānu pieslēgvietās vai sajaukt ar Vyvgart. 
 
 
4. Īpaši norādījumi par rīkošanos un uzglabāšanu 

 
Līdz lietošanas brīdim uzglabāt flakonus ledusskapī (2 °C - 8 °C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā 
iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. 
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “EXP”. Derīguma termiņš 
attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
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