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PRÍLOHA I 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 
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Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií 
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia
na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1. NÁZOV LIEKU

Alpivab 200 mg infúzny koncentrát 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá 20 ml injekčná liekovka koncentrátu obsahuje 200 mg peramiviru. 
1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg peramiviru (bezvodá báza). 

Pomocné látky so známym účinkom 

Každý ml koncentrátu obsahuje 0,154 milimólu (mmol) sodíka, čo je 3,54 mg sodíka. 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1. 

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát. 
Číry bezfarebný roztok. 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie 

Alpivab je indikovaný na liečbu nekomplikovanej chrípky u dospelých a detí od 2 rokov (pozri časti 
4.4 a 5.1). 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania 

Dávkovanie 

Alpivab sa má podať ako jedna intravenózna dávka do 48 hodín od nástupu príznakov chrípky. 

Odporúčaná jedna intravenózna dávka peramiviru závisí od veku a telesnej hmotnosti, ako je uvedené 
v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Dávka peramiviru podľa veku a telesnej hmotnosti 

Vek a telesná hmotnosť Odporúčaná jednorazová dávka 

Deti od 2 rokov a s telesnou hmotnosťou < 50 kg 12 mg/kg 

Deti od 2 rokov a s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg 600 mg 

Dospelí a dospievajúci (vo veku 13 rokov a starší) 600 mg 

Starší pacienti 
Na základe veku nie je potrebná žiadna úprava dávkovania (pozri časti 4.4 a 5.2). 
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Porucha funkcie obličiek 
Dávka sa má znížiť u dospelých a dospievajúcich (vo veku 13 rokov a starších) s absolútnou 
rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (GFR) nižšou ako 50 ml/min., ako je uvedené v tabuľke 2 (pozri 
časti 4.4 a 5.2).  
 
Tabuľka 2: Dávka peramiviru pre dospelých a dospievajúcich (od 13 rokov a s telesnou 

hmotnosťou 50 kg a viac) podľa absolútnej GFR 
Absolútna rýchlosť glomerulárnej filtrácie 

(GFR)* 
Odporúčaná jednorazová dávka 

≥50 600 mg 
30 až 49 300 mg 
10 až 29 200 mg 

*Absolútna GFR neupravená podľa plochy povrchu tela 
 
U dospelých a dospievajúcich (od 13 rokov a s telesnou hmotnosťou 50 kg a viac) s chronickou 
poruchou funkcie obličiek na hemodialýze sa má peramivir podať po dialýze a dávka sa má upraviť 
podľa funkcie obličiek (tabuľka 2). 
 
Vzhľadom na nedostatočné klinické údaje nie je možné u detí a dospievajúcich mladších ako 13 rokov 
alebo s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg, ktorí majú poruchu funkcie obličiek, poskytnúť žiadne 
odporúčanie týkajúce sa dávkovania. 
 
Porucha funkcie pečene 
U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 5.2). 
 
Pediatrická populácia 
Bezpečnosť a účinnosť peramiviru u detí mladších ako 2 roky neboli doteraz stanovené. K dispozícii 
nie sú žiadne údaje. 
 
Spôsob podávania 
  
Alpivab sa podáva formou intravenóznej infúzie počas 15 až 30 minút.  
Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6. 
 
4.3 Kontraindikácie 
 
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. 
 
4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní 
 
Závažné reakcie z precitlivenosti 
 
V súvislosti s peramivirom boli hlásené anafylaktické reakcie a závažné kožné reakcie (vrátane 
multiformného erytému, toxickej epidermálnej nekrolýzy a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu) 
(pozri časť 4.8). Ak sa počas infúzie peramiviru vyskytne akákoľvek reakcia z precitlivenosti, infúzia 
sa musí okamžite zastaviť a má sa začať príslušná liečba. 
 
Neuropsychiatrické udalosti 
 
U pacientov s chrípkou, ktorým bol podávaný peramivir, boli hlásené delírium, halucinácie a 
abnormálne správanie. Tieto udalosti boli hlásené primárne u pediatrických pacientov, často mali 
náhly nástup a rýchlo odzneli. Nestanovilo sa, do akej miery k týmto udalostiam prispel peramivir.  U 
pacientov s chrípkou sa majú pozorne sledovať prejavy abnormálneho správania.  
 
Znížená funkcia obličiek 
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U pacientov s chrípkou, ktorým bol podávaný peramivir, bolo hlásené akútne zlyhanie obličiek, 
zlyhanie obličiek, prerenálne zlyhanie obličiek, porucha obličiek, anúria, nefritída a zvýšená hladina 
kreatinínu v krvi. K väčšine prípadov došlo u starších pacientov s komorbiditami, ktorí súbežne užívali 
viacero liekov. Nestanovilo sa, do akej miery k týmto udalostiam prispel peramivir. U pacientov 
s chrípkou a s už existujúcimi ochoreniami, sa má pozorne sledovať funkcia obličiek. 

Obmedzenia klinických údajov 

Účinnosť peramiviru ako jednodávkovej liečby nekomplikovanej chrípky sa preukázala v jednej štúdii 
kontrolovanej placebom, do ktorej bolo zahrnutých 300 dospelých pacientov v Japonsku počas 
chrípkovej sezóny v rokoch 2007/2008. Odporúčaná jedna intravenózna dávka 600 mg viedla 
k skráteniu mediánu času do zmiernenia príznakov o 21 hodín (pozri časť 5.1). 

Dostupné údaje nepodporujú záver, že peramivir je účinný u pacientov s chrípkou typu B alebo u 
pacientov s komplikovanou chrípkou. 

Rezistencia voči peramiviru 

Chrípkové vírusy A/H1N1, ktoré obsahujú mutáciu H275Y, vykazujú zníženú citlivosť na peramivir a 
oseltamivir. V klinickom skúšaní sa nepreukázal štatisticky významný klinický prínos peramiviru v 
porovnaní s placebom u pacientov infikovaných vírusom A/H1N1 obsahujúcim mutáciu H275Y. Pri 
rozhodovaní, či sa má použiť peramivir, je potrebné vziať do úvahy dostupné informácie o citlivosti na 
lieky proti chrípke (pozri časť 5.1).  

Riziko bakteriálnych infekcií 

O účinnosti peramiviru pri chorobe spôsobenej inými pôvodcami ako sú chrípkové vírusy neexistujú 
žiadne dôkazy.  Závažné bakteriálne infekcie sa môžu začať príznakmi podobnými chrípke alebo sa 
môžu vyskytovať súbežne s chrípkou alebo sa môžu vyskytnúť ako komplikácie v priebehu chrípky. 
Nepreukázalo sa, že peramivir bráni vzniku takýchto komplikácií.  

Pomocné látky 

Tento liek obsahuje 212,4 mg sodíka v 3 injekčných liekovkách, čo zodpovedá 10,6 % odporúčaného 
maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelého človeka podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie. 

4.5 Liekové a iné interakcie 

Potenciál na interakcie peramiviru s inými liekmi je nízky na základe známej cesty eliminácie 
peramiviru.  

Do 48 hodín po podaní lieku Alpivab sa neodporúča podávať živé oslabené chrípkové vakcíny 
vzhľadom na teoretické riziko, že peramivir by mohol znížiť imunogenicitu vakcíny. 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia 

Gravidita 

O používaní peramiviru u gravidných žien nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo sú k dispozícii 
len v obmedzenom množstve (menej ako 300 ukončených gravidít).  

Štúdie na zvieratách nepreukazujú priame alebo nepriame škodlivé účinky, pokiaľ ide o reprodukčnú 
toxicitu (pozri časť 5.3).  

Používanie peramiviru počas gravidity sa z preventívnych dôvodov neodporúča.  
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Dojčenie 
 
Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvierat preukázali vylučovanie peramiviru 
do mlieka (pozri časť 5.3). 
 
Riziko pre novorodencov/dojčatá nie je možné vylúčiť. 
 
Rozhodnutie o tom, či sa má ukončiť dojčenie alebo sa má ukončiť/prerušiť liečba peramivirom, sa 
musí prijať po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.   
 
Fertilita 
 
O účinku peramiviru na fertilitu u ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje. V štúdiách vykonaných na 
zvieratách nemal peramivir žiadne účinky na párenie alebo fertilitu (pozri časť 5.3).  
 
4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje 
 
Peramivir nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
 
4.8 Nežiaduce účinky 
 
Zhrnutie bezpečnostného profilu 
 
Najdôležitejšie závažné nežiaduce reakcie súvisiace s peramivirom u pacientov sú anafylaxia a kožné 
reakcie vrátane multiformného erytému a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu.  
K najčastejšie pozorovaným nežiaducim reakciám u 467 dospelých osôb s nekomplikovanou chrípkou, 
ktorým v klinických skúšaniach podali jednu intravenóznu dávku peramiviru 600 mg, patril znížený 
počet neutrofilov (3,2 %) a nauzea (2,4 %).  
 
Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií 
 
Frekvencie sú definované ako veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 
až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). 
 
Tabuľka 3: Nežiaduce reakcie v štúdiách, v ktorých sa peramivir skúmal pri liečbe 
nekomplikovanej chrípky u dospelých  

Trieda orgánových 
systémov (SOC) 

Nežiaduca reakcia podľa frekvencie* 

Časté Menej časté Zriedkavé Neznáme 

Poruchy krvi a 
lymfatického 
systému 

znížený počet 
neutrofilov 

      

Poruchy imunitného 
systému 

      

anafylaktická 
reakcia*, 
anafylaktický 
šok* 
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Trieda orgánových 
systémov (SOC) 

Nežiaduca reakcia podľa frekvencie* 

Časté Menej časté Zriedkavé Neznáme 

Poruchy 
metabolizmu 
a výživy 

zvýšená hladina 
laktátdehydrogen
ázy v krvi 

znížená chuť do jedla, 
znížená hladina albumínu v 
krvi, zvýšená hladina 
chloridu v krvi, znížená 
hladina glukózy v krvi, 
znížená hladina 
laktátdehydrogenázy v krvi, 
zvýšená hladina draslíka v 
krvi, zvýšená hladina 
sodíka v krvi, zvýšená 
hladina kyseliny močovej v 
krvi, zvýšená hladina 
celkového proteínu 

    

Psychické poruchy   nespavosť   
abnormálne 
správanie*, 
delírium* 

Poruchy nervového 
systému 

  hypoestézia, parestézia     

Poruchy oka   rozmazané videnie     

Poruchy srdca 
a srdcovej činnosti 

  
predĺženie intervalu QT na 
elektrokardiograme 

    

Poruchy 
gastrointestinálneho 
traktu 

nauzea, vracanie 
bolesť v hornej časti 
brucha, nepríjemný pocit v 
bruchu, gastritída 

    

Poruchy pečene 
a žlčových ciest 

  
zvýšená hladina gama-
glutamyltransferázy 

  

porucha pečene*, 
zvýšená hladina 
alanínaminotrans
ferázy*, zvýšená 
hladina 
aspartátaminotran
sferázy*  

Poruchy kože 
a podkožného 
tkaniva 

  
dermatitída, lieková 
erupcia, ekzém, urtikária 

multiformn
ý erytém 

exfoliatívna 
dermatitída*, 
Stevensov-
Johnsonov 
syndróm* 

Poruchy kostrovej 
a svalovej sústavy 
a spojivového 
tkaniva 

  
artralgia, zvýšená hladina 
kreatínfosfokinázy v krvi 

    

Poruchy obličiek 
a močových ciest 

  

zvýšená hladina urey v 
krvi, prítomnosť krvi v 
moči, prítomnosť urobilínu 
v moči, zvýšená hladina 
kreatinínu v krvi, zvýšená 
hladina ketónových látok v 
moči 

  

akútne 
poškodenie 
obličiek*, 
porucha funkcie 
obličiek* 

Celkové poruchy 
a reakcie v mieste 
podania 

  
nepríjemný pocit v 
hrudníku, únava 

    

Lie
k s

 uk
on
če

no
u p

lat
no

sťo
u r

eg
ist

rác
ie



 

7 

*Tieto udalosti hlásené v rámci použitia po registrácii sa vyskytli pri inom dávkovaní a dávkovacej 
schéme, ako sú opísané v súhrne charakteristických vlastností lieku. 

 
Pediatrická populácia 
U pediatrických pacientov (od 2 do 17 rokov) s nekomplikovanou chrípkou , ktorí boli zaradení do 
klinického skúšania, bol bezpečnostný profil peramiviru podobný ako v prípade dospelých. Medzi 
časté nežiaduce reakcie, ktoré neboli hlásené u dospelých, patrili vyrážka na mieste vpichu injekcie, 
pyrexia, hyperémia tympanálnej membrány, psychomotorická hyperaktivita a pruritus.  
 
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie 
 
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné 
monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili 
akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. 
 
4.9 Predávkovanie 
 
Neexistujú žiadne skúsenosti s akútnym predávkovaním peramivirom u ľudí. Liečba predávkovania 
má pozostávať zo všeobecných podporných opatrení vrátane monitorovania vitálnych funkcií a 
pozorovania klinického stavu pacienta.  
 
Peramivir sa vylučuje renálnou exkréciou a možno ho odstrániť hemodialýzou. Na liečbu 
predávkovania týmto liekom neexistuje žiadne špecifické antidotum. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
5.1 Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotiká na systémové použitie, inhibítory neuraminidázy ATC 
kód: J05AH03 
 
Mechanizmus účinku 
 
Peramivir je inhibítor neuraminidázy chrípkového vírusu, enzýmu, ktorý uvoľňuje vírusové častice z 
plazmatickej membrány infikovaných buniek a je tiež dôležitý pre vstup vírusu do neinfikovaných 
buniek, čo spôsobuje ďalšie šírenie infekčného vírusu v tele. 
 
In vitro aktivita  
 
Inhibícia neuraminidázy sa vyskytla pri veľmi nízkych koncentráciách peramiviru in vitro s mediánom  
hodnôt inhibičnej koncentrácie 50 % (IC50) 0,13 nanomólu (nM) až 0,99 nM proti chrípkovým 
kmeňom A a B. 
 
Rezistencia 
V klinickom skúšaní, v ktorom bolo 245 osôb na začiatku infikovaných chrípkovým vírusom A/H1N1 
obsahujúcim mutáciu H275Y, boli mediánové východiskové hodnoty IC50 pre peramivir 51,0 nM, pre 
oseltamivir 487,6 nM a pre zanamivir 0,95 nM.  
 
V klinických skúšaniach bola H275Y jedinou mutáciou v géne neuraminidázy, ktorá sa objavila počas 
liečby a súvisela s rezistenciou a ktorá sa vyskytla vo víruse získaného od viac než jednej osoby 
liečenej peramivirom (u 9 zo 481 [1,9 %] pacientov infikovaných chrípkovým vírusom A/H1N1).  
 
Skrížená rezistencia 
Substitúcia H275Y súvisí so zníženou citlivosťou na peramivir a oseltamivir. Môže sa tiež vyskytnúť 
skrížená rezistencia medzi peramivirom a oseltamivirom a medzi peramivirom a zanamivirom.  
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Klinické štúdie 

Nekomplikovaná chrípka u dospelých 
V randomizovanom multicentrickom dvojito zaslepenom skúšaní, ktoré sa uskutočnilo v Japonsku, sa 
hodnotilo jedno intravenózne podanie peramiviru v dávke 300 mg alebo 600 mg alebo placeba 
podávaných počas 30 minút u osôb vo veku 20 až 64 rokov s nekomplikovanou chrípkou. Osoby boli 
vhodné na zaradenie do skúšania, ak mali horúčku vyššiu než 38 °C a pozitívny rýchly test na detekciu 
prítomnosti antigénu chrípkového vírusu v spojení s aspoň dvomi z týchto príznakov: kašeľ, nazálne 
symptómy, boľavé hrdlo, myalgia, zimnica/potenie, nevoľnosť, únava alebo bolesť hlavy.  

Liečba v rámci štúdie sa začala do 48 hodín po nástupe príznakov. Osoby, ktoré sa zúčastnili na 
skúšaní, boli požiadané, aby dvakrát denne vyhodnotili svoje chrípkové príznaky ako „žiadne“, 
„mierne“, „stredne závažné“ alebo „závažné“. Primárny cieľový ukazovateľ, čas do zmiernenia 
príznakov, bol definovaný ako počet hodín od podania skúšaného lieku až do začiatku 24-hodinového 
obdobia, počas ktorého všetkých sedem symptómov chrípky (kašeľ, boľavé hrdlo, nazálna kongescia, 
bolesť hlavy, horúčka, myalgia a únava) buď neboli prítomné alebo boli aspoň počas 21,5 hodiny 
prítomné nie na vyššej úrovni ako „mierne“. 

Populácia so zámerom liečiť chrípku (ITTI) zahŕňala 296 osôb s chrípkou potvrdenou polymerázovou 
reťazovou reakciou (PCR). Z 97 osôb zaradených do skupiny liečenej peramivirom v dávke 600 mg 
bolo 99 % osôb infikovaných chrípkovým vírusom typu A (podtyp H1: 71 % a podtyp H3: 26 %) a 
1 % osôb bolo infikovaných chrípkovým vírusom typu B. Pri zaradení malo 85 % z 296 osôb zložené 
skóre chrípkových symptómov < 15. Priemerná teplota pri zaradení bola 38,6 °C (meraná v podpaží). 
Hlavné výsledky účinnosti sú uvedené v tabuľke 4. 

Tabuľka 4: Hlavné výsledky účinnosti zo štúdie 0722T0621 (populácia ITTI)  
Peramivir 600 mg  

n = 97 
Placebo  
n = 100 

Čas do zmiernenia príznakov 
medián (hodiny) 
(95 % IS) 

59,9 
(54,4; 68,1) 

81,8 
(68,0; 101,5) 

Čas do obnovy normálnej teploty, medián 
(hodiny) 
(95 % IS) 

30,2 
(25,9; 31,9) 

42,4 
(32,9; 46,5) 

IS = interval spoľahlivosti  

Nekomplikovaná chrípka u pediatrických pacientov vo veku od 2 do 17 rokov 
Bezpečnosť peramiviru sa hodnotila v randomizovanej aktívne kontrolovanej štúdii zahŕňajúcej 
110 pacientov s nekomplikovanou chrípkou, ktorí podstúpili otvorenú liečbu jednou dávkou 
peramiviru (600 mg pre pacientov od 13 do 17 rokov a 12 mg/kg až do maximálnej dávky 600 mg u 
pacientov od 2 do 12 rokov) alebo perorálnym oseltamivirom podávaným dvakrát denne počas 5 dní. 
Populácia so zámerom liečiť chrípku zahŕňala 84 pacientov s chrípkou potvrdenou pomocou PCR. Z 
93 pacientov zaradených do skupiny liečenej peramivirom bolo 43 % pacientov infikovaných 
chrípkovým vírusom typu A (podtyp H1: 54 % a podtyp H3: 46 %) a 27 % pacientov bolo 
infikovaných chrípkovým vírusom typu B. Pacienti boli randomizovaní pre peramivir a oseltamivir v 
pomere 4 : 1. Liečba sa podala alebo sa začala do 48 hodín od nástupu príznakov chrípky. 
Sekundárnym cieľovým ukazovateľom bola účinnosť (čas do odznenia horúčky; čas do odznenia 
príznakov chrípky, vylučovanie vírusu, citlivosť vírusu). 

U pacientov, ktorí dostávali peramivir, sa zaznamenal medián času do zmiernenia kombinovaných 
príznakov chrípky 79,0 hodiny a medián času do obnovenia normálnej teploty (menej než 37 °C) bol 
približne 40,0 hodiny. 

Starší pacienti 
Klinické skúšania, v ktorých sa jedna intravenózna dávka peramiviru podala pacientom s 
nekomplikovanou chrípkou, zahŕňali niekoľko pacientov vo veku 65 rokov a starších (n = 10). 
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Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s liekom Alpivab 
v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe chrípky (informácie 
o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti 

Absorpcia 

Farmakokinetické parametre po intravenóznom (IV) podaní peramiviru (0,17-násobok až 2-násobok 
odporúčanej dávky) vykazovali lineárny vzťah medzi dávkou a expozičnými parametrami (maximálna 
koncentrácia v sére [Cmax] a plocha pod krivkou [AUC]). Po intravenóznom podaní jednej dávky 
peramiviru 600 mg počas 30 minút sa Cmax dosiahla na konci infúzie.  

Distribúcia 

In vitro väzba peramiviru na ľudské plazmatické proteíny je menej než 30 %.  
Na základe farmakokinetickej analýzy populácie bol centrálny distribučný objem 12,56 l. 

Biotransformácia 

Peramivir nie je u ľudí významne metabolizovaný. 

Eliminácia 

Polčas eliminácie peramiviru po intravenóznom podaní 600 mg v jednej dávke zdravým osobám je 
približne 20 hodín. Hlavnou cestou eliminácie peramiviru sú obličky. Renálny klírens nezmeneného 
peramiviru predstavuje približne 90 % celkového klírensu. 

Osobitné populácie 

Rasa 
V simuláciách jednej dávky 600 mg bola predpokladaná AUC u Ázijčanov (AUC0-24 88 800 
ng•hod./ml) trochu vyššia než u Neázijčanov (AUC0-24 77 200 ng•hod./ml).   

Pohlavie 
Farmakokinetika peramiviru po podaní intramuskulárnej (IM) injekcie v dávke 600 mg bola u mužov 
a žien podobná, pričom AUC0-∞ bola u mužov 76 600 ng•hod./ml a u žien 101 000 ng•hod./ml a Cmax 
bola 27 760 ng/ml, respektíve 34 710 ng/ml. 

Pediatrická populácia 
Farmakokinetika peramiviru sa hodnotila v štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 2 do 17 rokov 
s nekomplikovanou chrípkou. Odber vzoriek pre farmakokinetiku v tejto štúdii sa obmedzil na 
približne 3 hodiny po podaní peramiviru. Farmakokinetika peramiviru u pacientov vo veku od 2 do 
17 rokov (podaná dávka 12 mg/kg alebo 600 mg podľa veku a telesnej hmotnosti) bola podobná ako u 
zdravých dospelých (podaná dávka 600 mg) (tabuľka 5).  

Tabuľka 5: Farmakokinetické parametre u pediatrických pacientov 

Veková skupina N Cmax (ng/ml) AUClast (ng•hod./ml) 

2 roky - <7 rokov 

Priemer (SD) 28 53 600 (26 200) 74 000 (30 000) 

Geometrický 
priemer 

47 400 68 100 

% CV 48,9 40,6

7 rokov - <13 rokov Priemer (SD) 39 66 800 (35 400) 87 000 (40 800) 
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Geometrický 
priemer  61 200 81 000 

% CV  53,0 46,8 

13 rokov - <18 
rokov 

Priemer (SD) 20 54 300 (17 900) 72 400 (20 000) 

Geometrický 
priemer 

 51 500 69 500 

% CV  33,0 27,6 

2 roky - <18 rokov 

Priemer (SD) 87 59 700 (29 700) 79 500 (34 000) 

Geometrický 
priemer 

 54 200 74 000 

% CV  49,8 42,7 

SD = štandardná odchýlka; CV = variačný koeficient 
 
Starší pacienti 
Farmakokinetika peramiviru sa hodnotila u 20 starších pacientov (> 65 rokov) po jednej intravenóznej 
dávke peramiviru 4 mg/kg. Starší zaradení pacienti boli vo veku 65 až 79 rokov, s priemerným vekom 
70,1 roka, s klírensom kreatinínu (Cockcroftov a Gaultov vzorec) CrClcg v rozsahu 82,8 ml/min. až 
197,9 ml/min. Farmakokinetika u starších pacientov bola podobná ako v prípade mladších osôb. V 
porovnaní s mladými dospelými boli u starších pacientov po podaní jednej dávky priemerné 
maximálne koncentrácie peramiviru  približne o 10 % vyššie (22 647 oproti 20 490 ng/ml). Expozícia 
(AUC0-12) peramiviru po jednej dávke bola u starších pacientov v porovnaní s mladými dospelými 
približne o 33 % vyššia (61 334 oproti 46 200 ng•hod./ml). 
 
Porucha funkcie obličiek 
V štúdii u osôb s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek a osôb s normálnou funkciou obličiek sa 
podávala jedna intravenózna dávka peramiviru 2 mg/kg. Na výpočet klírensu kreatinínu sa použili 
merania sérovej hladiny kreatinínu (Cockcroftov a Gaultov vzorec). Priemerná AUC0- sa zvýšila o 28 
% u osôb s klírensom kreatinínu 50 - 79 ml/min., o 302 % u osôb s klírensom kreatinínu 30 - 49 
ml/min. a o 412 % u osôb s klírensom kreatinínu 10 - 29 ml/min. Hemodialýza, ktorá sa začala 
2 hodiny po podaní dávky, znížila systémovú expozíciu peramiviru o 73 až 81 %. 
 
Porucha funkcie pečene 
Farmakokinetika peramiviru u osôb s poruchou funkcie pečene sa neskúmala. Vzhľadom na cestu 
eliminácie peramiviru sa u pacientov s poruchou funkcie pečene neočakávajú klinicky významné 
zmeny vo farmakokinetike peramiviru.  
 
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti 
 
V štúdiách embryofetálneho vývinu u potkanov a králikov nebol peramivir teratogénny a u potkanov 
nemal žiadne účinky na párenie alebo fertilitu, keď sa podával v dávke až do 600 mg/kg/deň, pri ktorej 
boli expozície približne 8-násobne vyššie než expozície u ľudí pri klinicky odporúčanej dávke. V 
štúdii embryofetálneho vývinu u potkanov, v ktorých samice dostávali kontinuálne infúzie peramiviru 
od 6. - 17. dňa gestácie v dávkach 50, 400 alebo 1 000 mg/kg/deň, sa však pozoroval zvýšený výskyt 
redukcie renálnych papíl a dilatácie močovodov v závislosti od dávky. Teratologický význam týchto 
zistení nie je jasný. 
 
Štúdie karcinogenity pri intravenóznom podaní peramiviru sa neuskutočnili.  
 
V sérii in vitro a in vivo testov nebol peramivir mutagénny ani klastogénny.  
 
U králikov pri dávkach ≥ 200 mg/kg sa zistila akútna renálna nekróza zároveň s hladinou bez 
pozorovaného nepriaznivého účinku (NOAEL), ktorá bola jednoznačne preukázaná vo viacerých 
štúdiách pri dávke 100 mg/kg/deň.  
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U juvenilných potkanov a králikov sa uskutočnili dvojtýždňové štúdie toxicity po perorálnom 
podávaní a u juvenilných potkanov sa uskutočnila štvortýždňová štúdia toxicity po intravenóznom 
podávaní. U králikov sa pozorovala nefrotoxicita, nepozorovala sa však žiadna neočakávaná toxicita a 
u juvenilných zvierat sa nezistila toxicita v prípade žiadneho iného cieľového orgánu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok 

Chlorid sodný, 
Voda na injekcie, 
Hydroxid sodný (na úpravu pH), 
Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) 

6.2 Inkompatibility 

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6. 

6.3 Čas použiteľnosti 

Neotvorená injekčná liekovka 

5 rokov 

Po zriedení 

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa preukázala počas 72 hodín pri teplote 5 ˚C a 25 ˚C. 
Z mikrobiologického hľadiska sa má liek po zriedení okamžite použiť. Ak sa nepoužije okamžite, za 
čas a podmienky uchovávania pripraveného roztoku pred použitím zodpovedá používateľ a čas by 
zvyčajne nemal prekročiť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, ak sa zriedenie lieku nevykonalo 
v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach. 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie 

Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke. 
Podmienky na uchovávanie po zriedení lieku, pozri časť 6.3. 

6.5 Druh obalu a obsah balenia 

Injekčná liekovka z číreho skla (typ I) uzavretá obalenou zátkou z brómbutylovej gumy, s hliníkovou 
obrubou a odklápacím viečkom.  

Veľkosť balenia: 3 injekčné liekovky na jedno použitie. 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom 

Pri príprave lieku Alpivab sa má použiť aseptická technika, aby sa predišlo náhodnej mikrobiálnej 
kontaminácii.  

Pri príprave zriedeného roztoku peramiviru sa má postupovať takto: 
 Skontrolujte uzáver na každej injekčnej liekovke. Nepoužívajte liek, ak je porušená alebo ak

chýba obruba alebo viečko uzáveru.
 Vizuálne skontrolujte koncentrát peramiviru 10 mg/ml. Musí byť bezfarebný a nemá obsahovať

viditeľné častice.
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 Ak má pacient dostať 600 mg peramiviru, požadovaný objem koncentrátu peramiviru je 60 ml
(3 injekčné liekovky po 20 ml). V prípade peramiviru v dávke 300 mg je potrebných 30 ml (1 a
pol injekčnej liekovky) koncentrátu peramiviru a v prípade peramiviru v dávke 200 mg je
potrebných len 20 ml (1 injekčná liekovka). Na príslušné úpravy dávky u detí s telesnou
hmotnosťou nižšou ako 50 kg možno bude potrebné použiť len časti objemu injekčnej liekovky.

 Odmeraný objem koncentrátu peramiviru pridajte do infúznej nádoby.
 Zrieďte požadovanú dávku koncentrátu peramiviru v 9 mg/ml (0,9 %) alebo 4,5 mg/ml (0,45 %)

infúzneho roztoku chloridu sodného, 5 % roztoku glukózy alebo laktátovom Ringerovom roztoku
na objem 100 ml.

 Podajte zriedený roztok intravenóznou infúziou počas 15 až 30 minút.
 Zriedený roztok peramiviru podajte okamžite po príprave alebo ho uchovávajte v chladničke

(2 °C až 8 °C) maximálne 24 hodín. Ak bol zriedený roztok peramiviru uložený v chladničke,
nechajte ho dosiahnuť izbovú teplotu a potom ho okamžite podajte.

 Nepoužitý zriedený roztok peramiviru po 24 hodinách zlikvidujte.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými 
požiadavkami. 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BioCryst Ireland Limited 
Atlantic Avenue 
Westpark Business Campus 
Shannon 
V14 YX01 
írsko 
Tel.: +353 1223 3541 
E-mail: safety@biocryst.com

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/18/1269/001 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

13/04/2018 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky 
http://www.ema.europa.eu. 
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PRÍLOHA II 

A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ 
(ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE 

B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA
VÝDAJA A POUŽITIA

C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA
BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU
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A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE
ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu (výrobcov) zodpovedného (zodpovedných) za uvoľnenie šarže 

Seqirus Vaccines Ltd 
Gaskill Road 
Speke 
Liverpool 
L24 9GR 
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 

C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

 Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

Požiadavky na predloženie periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti tohto lieku sú 
stanovené v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) v súlade s článkom 107c 
ods. 7 smernice 2001/83/ES a všetkých následných aktualizácií uverejnených na európskom 
internetovom portáli pre lieky. 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii predloží prvú periodicky aktualizovanú správu o bezpečnosti tohto 
lieku do 6 mesiacov od registrácie.  

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO
POUŽÍVANIA LIEKU

 Plán riadenia rizík (RMP)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad 
liekmi, ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2 
registračnej dokumentácie a vo všetkých ďalších odsúhlasených aktualizáciách RMP. 

Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť: 
 na žiadosť Európskej agentúry pre lieky,
 vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových

informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku
dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika).
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PRÍLOHA III 

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 
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A. OZNAČENIE OBALU
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE  
 
ŠKATUĽKA 
 
 
1. NÁZOV LIEKU 
 
Alpivab 200 mg infúzny koncentrát 
peramivir 
 
 
2. LIEČIVO (LIEČIVÁ) 
 
1 ml koncentrátu obsahuje 10 mg peramiviru (bezvodá báza). 
Každá 20 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg peramiviru. 
 
 
3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK 
 
Chlorid sodný  
Voda na injekcie 
Hydroxid sodný (na úpravu pH), 
Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) 
 
 
4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH 
 
Infúzny koncentrát 
3 injekčné liekovky 
 
 
5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA 
 
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. 
Intravenózne použitie po zriedení 
 
 
6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU 

A DOSAHU DETÍ 
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 
 
7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ 
 
 
 
8. DÁTUM EXSPIRÁCIE 
 
EXP 
 
 
9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE 
 
Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke. 
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10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

-- 

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BioCryst Ireland Limited 
Atlantic Avenue 
Westpark Business Campus 
Shannon 
V14 YX01 
írsko 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/18/1269/001  

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže 

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje. 

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom. 

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC: 
SN:  
NN: 
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE 
OZNAČENIE INJEKČNEJ LIEKOVKY 
 
 
 
1. NÁZOV LIEKU 
 
Alpivab 200 mg infúzny koncentrát 
peramivir 
 
 
2. LIEČIVO (LIEČIVÁ) 
 
1 ml koncentrátu obsahuje 10 mg peramiviru (bezvodá báza). 
Každá 20 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg peramiviru. 
 
 
3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK 
 
Chlorid sodný  
Voda na injekcie 
Hydroxid sodný (na úpravu pH) 
Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) 
 
 
4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH 
 
Infúzny koncentrát 
 
 
5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA 
 
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. 
Intravenózne použitie po zriedení 
 
 
6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU 

A DOSAHU DETÍ 
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 
 
7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ 
 
 
 
8. DÁTUM EXSPIRÁCIE 
 
EXP 
 
 
9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE 
 
Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke. 
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10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

-- 

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BioCryst Ireland Limited 
Atlantic Avenue 
Westpark Business Campus 
Shannon 
V14 YX01 
írsko 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/18/1269/001  

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže 

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

-- 

15. POKYNY NA POUŽITIE

-- 

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje. 

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM
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B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
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Písomná informácia pre používateľa 
 

Alpivab 200 mg infúzny koncentrát 
peramivir 

 

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií 
o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. 
Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4. 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože 
obsahuje pre vás dôležité informácie. 
 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.  
 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 
 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. 
Pozri časť 4. 

 
V tejto písomnej informácii sa dozviete: 
 
1. Čo je Alpivab a na čo sa používa  
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Alpivab  
3. Ako sa podáva Alpivab 
4. Možné vedľajšie účinky  
5. Ako uchovávať Alpivab  
6. Obsah balenia a ďalšie informácie 
 
 
1. Čo je Alpivab a na čo sa používa 
 
Alpivab obsahuje liečivo peramivir, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory 
neuraminidázy. Tieto lieky bránia chrípkovému vírusu, aby sa šíril v tele.  
 
Alpivab sa používa na liečbu dospelých a detí od 2 rokov s chrípkou, ktorá nie je natoľko závažná, aby 
si vyžadovala hospitalizáciu.  
 
 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Alpivab  
 
Alpivab vám nesmú podať: 
 
 ak ste alergický na peramivir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v 

časti 6). 
 
Upozornenia a opatrenia 
 
Predtým, ako vám bude podaný Alpivab, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika v prípade, že 
máte zníženú funkciu obličiek.  Je možné, že vám lekár bude musieť dávku upraviť. 
 
Ak sa u vás po podaní lieku Alpivab vyskytnú závažné kožné alebo alergické reakcie, ihneď o tom 
informujte svojho lekára. Príznaky môžu zahŕňať opuch kože alebo hrdla, ťažkosti pri dýchaní, 
pľuzgierovitá vyrážka alebo olupovanie kože. Pozri časť 4. 
 
Ak sa u vás po podaní lieku Alpivab vyskytne abnormálne správanie, ihneď o tom informujte svojho 
lekára. Príznaky môžu zahŕňať zmätenosť, problémy s myslením alebo halucinácie. Pozri časť 4. 
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Deti a dospievajúci 
 
Alpivab sa neodporúča u detí mladších ako 2 roky. 
 
Iné lieky a Alpivab 
 
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to 
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. 
 
Vakcíny obsahujúce živý, atenuovaný (oslabený) chrípkový vírus sa nemajú podávať do 48 hodín po 
liečbe liekom Alpivab. Je to preto, že liek Alpivab môže brániť dostatočnému účinku týchto vakcín. 
 
Tehotenstvo a dojčenie 
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár vám poradí, či vám liek Alpivab 
môže byť podaný počas tehotenstva alebo či máte po podaní lieku Alpivab na krátky čas prestať 
dojčiť.  
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov 
 
Nie je pravdepodobné, že liek Alpivab zmení vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
 
Alpivab obsahuje sodík 
 
Tento liek obsahuje v každej dávke pozostávajúcej z 3 injekčných liekoviek 212,4 mg sodíka (hlavná 
zložka kuchynskej soli). To zodpovedá 10,6 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v 
potrave pre dospelého.  
 
 
3. Ako sa podáva Alpivab 
 
Liek Alpivab podáva zdravotnícky pracovník vo forme jednej dávky do 2 dní po nástupe príznakov 
chrípky. Liek sa najprv zriedi a potom sa podá do žily formou infúzie (kvapkaním) počas 15 až 30 
minút.   
 
 Dospelí a dospievajúci (13 rokov a starší) dostávajú 600 mg (3 injekčné liekovky lieku Alpivab). 
 Deti od 2 rokov s hmotnosťou minimálne 50 kg dostávajú 600 mg (3 injekčné liekovky lieku 

Alpivab). 
 Deti od 2 rokov s hmotnosťou nižšou ako 50 kg dostávajú 12 mg na kg telesnej hmotnosti. 
 Pacienti so zníženou funkciou obličiek možno budú potrebovať zníženú dávku. 
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo 
lekárnika. 
 
 
4. Možné vedľajšie účinky 
 
Tak, ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. 
 
Okamžite sa obráťte na svojho lekára, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších 
účinkov: 

Zriedkavé, môžu postihovať až 1 osobu z 1 000 
 závažná kožná vyrážka s pľuzgiermi alebo bez nich a horúčka. 
 
Neznáme, frekvenciu nemožno z dostupných údajov odhadnúť  
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 veľmi závažné kožné reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a exfoliatívnej 
dermatitídy.  
Tieto kožné reakcie sú život ohrozujúce vyrážky s horúčkou a pľuzgiermi a môžu postihovať 
sliznicu v ústach a genitáliách; 

 závažné alergické reakcie vrátane závažnej alergickej šokovej reakcie so svrbiacou vyrážkou, 
opuchom hrdla a jazyka, ťažkosťami pri dýchaní, závratmi a vracaním. 

 
Ďalšie vedľajšie účinky sa vyskytujú s nasledujúcimi frekvenciami: 

Časté, môžu postihovať až 1 osobu z 10 
 nízka hladina druhu bielych krviniek, ktoré sa nazývajú neutrofily; 
 krvné testy vykazujúce zvýšenú hladinu laktátdehydrogenázy; 
 nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie. 

 
Menej časté, môžu postihovať až 1 osobu zo 100 
 znížená chuť do jedla; 
 krvné testy vykazujúce zníženú hladinu albumínu, glukózy a laktátdehydrogenázy; 
 krvné testy vykazujúce zvýšenú hladinu chloridu, draslíka, sodíka, kyseliny močovej, celkového 

proteínu, gama-glutamyltransferázy, kreatínfosfokinázy, urey (močoviny) a kreatinínu; 
 nespavosť; 
 znížené vnímanie dotyku alebo pocitov; 
 abnormálne pocity, napr. pichanie, štípanie a svrbenie; 
 rozmazané videnie; 
 predĺžený čas činnosti srdcových komôr na základe EKG; 
 bolesť v hornej časti brucha, zažívacie ťažkosti; 
 zápal žalúdočnej sliznice; 
 zápal kože, ekzém, vyrážka, žihľavka; 
 bolesť kĺbov; 
 prítomnosť urobilínu v moči; 
 zvýšená hladina ketónových látok v moči; 
 nepríjemný pocit v hrudníku, únava. 

 
Neznáme, frekvenciu nemožno z dostupných údajov odhadnúť 
 abnormálne správanie, delírium; 
 porucha pečene; 
 krvný test vykazujúci zvýšenú hladinu alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy; 
 akútne poškodenie obličiek, znížená funkcia obličiek. 
 
Deti vo veku od 2 rokov a dospievajúci 
Vedľajšie účinky boli podobné ako v prípade dospelých, ale zahŕňali tiež tieto vedľajšie účinky: 
Časté, môžu postihovať až 1 osobu z 10 
 vyrážka v mieste vpichu injekcie; 
 horúčka; 
 červený ušný bubienok; 
 nepokoj; 
 svrbenie. 

 
Hlásenie vedľajších účinkov 
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa 
týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie 
účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením 
vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 
 
 
5. Ako uchovávať Alpivab 
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Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke po EXP. Dátum 
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. 
 
Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke. 
 
Po zriedení pripravený roztok lieku Alpivab okamžite podajte, v opačnom prípade ho uchovávajte v 
chladničke (2 °C až 8 °C) maximálne 24 hodín.  
 
 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie 
 
Čo Alpivab obsahuje 
 
 Liečivo je peramivir. 

Každá 20 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg peramiviru. 1 ml infúzneho koncentrátu 
obsahuje 10 mg peramiviru (bezvodá báza). 

 Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekcie, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), 
hydroxid sodný (na úpravu pH). 

 
Ako vyzerá Alpivab a obsah balenia 
 
Alpivab je číry bezfarebný sterilný infúzny koncentrát. Dodáva sa v injekčnej liekovke z číreho skla 
uzavretej obalenou gumovou zátkou, hliníkovým uzáverom a odklápacím viečkom.  
 
Každá škatuľka obsahuje 3 injekčné liekovky. 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii  
BioCryst Ireland Limited 
Atlantic Avenue 
Westpark Business Campus 
Shannon 
V14 YX01 
írsko 
Tel.: +353 1223 3541 
E-mail: safety@biocryst.com 
 
Výrobca 
Seqirus Vaccines Limited 
Gaskill Road, Speke 
Liverpool 
L24 9GR 
Spojené kráľovstvo 
 
Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}. 
 
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky 
http://www.ema.europa.eu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov: 
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Pri príprave lieku Alpivab použite aseptickú techniku, aby ste predišli mikrobiálnej kontaminácii. 
Roztok neobsahuje konzervačnú látku ani antibakteriálnu látku. Liek Alpivab nemiešajte ani 
nepodávajte súbežne v infúzii s inými liekmi podávanými do žily. 
 
Pri príprave zriedeného roztoku lieku Alpivab sa má dodržiavať tento postup: 
1. Skontrolujte uzáver na každej injekčnej liekovke. Nepoužívajte liek, ak je porušená alebo ak chýba 

obruba alebo viečko uzáveru. Skontrolujte koncentrát lieku Alpivab. Musí byť bezfarebný a nemá 
obsahovať viditeľné častice.  

2. Ak má pacient dostať peramivir v dávke 600 mg, požadovaný objem koncentrátu lieku Alpivab je 
60 ml (3 injekčné liekovky po 20 ml). V prípade peramiviru v dávke 300 mg je potrebných 30 ml 
(1 a pol injekčnej liekovky) koncentrátu lieku Alpivab a v prípade peramiviru v dávke 200 mg je 
potrebných len 20 ml (1 injekčná liekovka). Na príslušné úpravy dávky u detí s telesnou hmotnosťou 
nižšou ako 50 kg bude možno potrebné použiť len časti objemu injekčnej liekovky. 

3. Odmeraný objem koncentrátu lieku Alpivab pridajte do infúznej nádoby. 
4. Zrieďte požadovanú dávku koncentrátu lieku Alpivab v 9 mg/ml (0,9 %) alebo 4,5 mg/ml (0,45 %) 

infúzneho roztoku chloridu sodného, 5 % roztoku glukózy alebo laktátovom Ringerovom roztoku 
na objem 100 ml. 

5. Podajte zriedený roztok intravenóznou infúziu počas 15 až 30 minút. 
6. Zriedený roztok lieku Alpivab podajte okamžite po príprave alebo ho uchovávajte v chladničke 

(2 °C až 8 °C) maximálne 24 hodín. Ak bol zriedený roztok lieku Alpivab uložený v chladničke, 
nechajte ho dosiahnuť  izbovú teplotu a potom ho okamžite podajte. 

7. Nepoužitý zriedený roztok Alpivabu po 24 hodinách zlikvidujte. 
 
Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu. 
 
Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z tohto lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými 
požiadavkami. 
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