PRILOGA I
POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
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Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije
o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem
neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.
1.

IME ZDRAVILA

IMCIVREE 10 mg/ml raztopina za injiciranje

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En ml raztopine vsebuje 10 mg setmelanotida.
Ena viala vsebuje 10 mg setmelanotida v 1 ml raztopine za injiciranje.
Pomožna(e) snov(i) z znanim učinkom:
En ml raztopine vsebuje 10 mg benzilalkohola.
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje (injekcija)
Bistra do rahlo motna, brezbarvna do rahlo obarvana raztopina.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Zdravilo IMCIVREE je indicirano za zdravljenje debelosti in nadzor lakote, povezane z genetsko
potrjenim Bardet-Biedlovim sindromom (BBS), bialelnim pomanjkanjem proopiomelanokortina
(POMC) z izgubo funkcije, vključno s PCSK1 ali z bialelnim pomanjkanjem receptorja za leptin
(LEPR) pri odraslih in otrocih, starih šest let in več.
4.2

Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo IMCIVREE lahko predpiše in njegovo dajanje nadzoruje samo zdravnik s strokovnim
znanjem o debelosti z genetsko etiologijo.
Odmerjanje
Pomanjkanje POMC, vključno s pomanjkanjem PCSK1, in pomanjkanje LEPR
Odrasla populacija in otroci, starejši od 12 let
Pri odraslih in otrocih, starih od 12 do 17 let, je začetni odmerek ena subkutana injekcija 1 mg enkrat
na dan, ki se daje dva tedna. Če bolnik po dveh tednih setmelanotid dobro prenaša (glejte
poglavje 4.4), se odmerek lahko poveča na subkutano injekcijo 2 mg enkrat na dan (preglednica 1). Če
bolnik povečanega odmerka ne prenaša, se lahko ohrani odmerek 1 mg enkrat na dan.
Če je pri odraslih bolnikih zaželena dodatna izguba telesne mase, se odmerek lahko poveča na
subkutano injekcijo 2,5 mg enkrat na dan. Če bolnik odmerek 2,5 mg enkrat na dan dobro prenaša, se
ta lahko poveča na 3 mg enkrat na dan (preglednica 1).
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Če pri bolnikih, starih od 12 do 17 let, telesna masa s subkutano injekcijo 2 mg enkrat na dan ostaja
nad 90. percentilom in je zaželena dodatna izguba telesne mase, se odmerek lahko poveča na 2,5 mg,
največji odmerek pa je 3 mg enkrat na dan (preglednica 1).
Preglednica 1 Titriranje odmerka pri odraslih in pediatričnih bolnikih, starih 12 let ali več
Teden
Dnevni odmerek
Injicirani volumen
1.–2. teden
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
3. teden in naprej
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik odmerek 2,5 mg enkrat na dan
0,25 ml enkrat na dan
2 mg enkrat na dan dobro prenaša
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik odmerek 3 mg enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan
2,5 mg enkrat na dan dobro prenaša
Pediatrična populacija (otroci, stari od 6 do < 12 let)
Pri bolnikih, starih od 6 do < 12 let, je začetni odmerek subkutana injekcija 0,5 mg enkrat na dan, ki se
daje dva tedna. Če bolnik po dveh tednih odmerek dobro prenaša, se ta lahko poveča na 1 mg enkrat
na dan. Če pediatrični bolniki povečanega odmerka ne prenašajo, se lahko ohrani odmerek 0,5 mg
enkrat na dan. Če bolnik po dveh tednih odmerek 1 mg dobro prenaša, se ta lahko poveča na 2 mg
enkrat na dan. Če telesna masa s subkutano injekcijo 2 mg enkrat na dan ostaja nad 90. percentilom in
je zaželena dodatna izguba telesne mase, se odmerek lahko poveča na 2,5 mg enkrat na dan
(preglednica 2).
Preglednica 2 Titriranje odmerka pri pediatričnih bolnikih, starih od 6 do < 12 let
Teden
Dnevni odmerek
Injicirani volumen
Bolniki, stari od 6 do < 12 let
1.–2. teden
0,5 mg enkrat na dan
0,05 ml enkrat na dan
3.–5. teden
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
6. teden in naprej
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik odmerek 2,5 mg enkrat na dan
0,25 ml enkrat na dan
2 mg enkrat na dan dobro prenaša
Zdravnik, ki predpisuje zdravilo, mora redno ocenjevati odziv na zdravljenje s setmelanotidom. Pri
otrocih, ki še rastejo, je treba oceniti vpliv izgube telesne mase na rast in dozorevanje (glejte
poglavje 4.4).
Izguba telesne mase in nadzor nad lakoto, povezana s setmelanotidom, se lahko vzdržujeta, dokler se
zdravljenje ne prekine. Če se zdravljenje prekine ali če se predpisani režim odmerjanja ne upošteva, se
simptomi debelosti, povezane s pomanjkanjem POMC in LEPR, vrnejo.
Bardet-Biedlov sindrom
Odrasla populacija in otroci, starejši od 16 let
Pri odraslih in otrocih, starih od 16 do 17 let, je treba upoštevati titracijo odmerka v preglednici 3.
Preglednica 3 Titriranje odmerka pri odraslih in pediatričnih bolnikih, starih 16 let ali več
Teden
1.–2. teden
3. teden in naprej (če bolnik odmerek 2 mg enkrat na dan
dobro prenaša)

Dnevni odmerek
2 mg enkrat na dan
3 mg enkrat na dan

Injicirani volumen
0,2 ml enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan

Če bolnik ne prenaša začetnega odmerka 2 mg, odmerek zmanjšajte na 1 mg (0,1 ml) enkrat na dan.
Če bolnik prenaša odmerek 1 mg enkrat na dan, nadaljujte titriranje odmerka.
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Če po začetnem odmerku bolnik nadaljnjega odmerka ne prenaša, odmerek zmanjšajte na prejšnji
odmerek. Če bolnik zmanjšani odmerek prenaša, nadaljujte titriranje odmerka.
Pediatrična populacija (otroci, stari od 6 do < 16 let)
Pri bolnikih, starih od 6 do < 16 let, je treba upoštevati titriranje odmerka v preglednici 4.
Preglednica 4 Titriranje odmerka pri pediatričnih bolnikih, starih od 6 do < 16 let
Teden
1. teden
2. teden (če bolnik odmerek 1 mg na dan dobro prenaša)
3. teden in naprej (če bolnik odmerek 2 mg enkrat na dan
dobro prenaša)

Dnevni odmerek
1 mg enkrat na dan
2 mg enkrat na dan
3 mg enkrat dnevno

Injicirani volumen
0,2 ml enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan

Če bolnik ne prenaša začetnega odmerka 1 mg, ga zmanjšajte na 0,5 mg (0,05 ml) enkrat na dan. Če
odmerek 0,5 mg na dan prenaša, odmerek povečajte na 1 mg enkrat na dan in nadaljujte titriranje
odmerka.
Če po začetnem odmerku bolnik nadaljnjega odmerka ne prenaša, odmerek zmanjšajte na prejšnji
odmerek. Če bolnik zmanjšani odmerek prenaša, nadaljujte titriranje odmerka.
Zdravnik, ki predpisuje zdravilo, mora redno ocenjevati odziv na zdravljenje s setmelanotidom. Pri
otrocih, ki še rastejo, je treba oceniti vpliv izgube telesne mase na rast in dozorevanje (glejte
poglavje 4.4).
Izguba telesne mase in nadzor nad lakoto, povezana s setmelanotidom, se lahko vzdržujeta, dokler se
zdravljenje ne prekine. Če se zdravljenje prekine ali če se predpisana shema odmerjanja ne upošteva,
se simptomi debelosti in/ali lakote pri BBS znova pojavijo.
Izpuščeni odmerek
Če bolnik izpusti odmerek, je treba režim odmerjanja enkrat dnevno nadaljevati z naslednjim
načrtovanim odmerkom.
Posebne populacije
Okvara ledvic
Pomanjkanje POMC, vključno s pomanjkanjem PCSK1, in pomanjkanje LEPR
Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro ledvic (glejte poglavje 5.2) prilagajanje odmerka ni potrebno.
Pri odraslih in otrocih, starih od 12 do 17 let, s hudo okvaro ledvic (glejte poglavje 5.2) je treba
upoštevati titriranje odmerka v preglednici 5.
Preglednica 5 Titriranje odmerka pri odraslih in pediatričnih bolnikih, starih 12 let ali več,
s hudo okvaro ledvic
Teden
Dnevni odmerek
Injicirani volumen
1.–2. teden
0,5 mg enkrat na dan
0,05 ml enkrat na dan
3. teden in naprej (če bolnik dobro prenaša
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
odmerek 0,5 mg enkrat na dan)
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik dobro 2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
prenaša odmerek 1 mg enkrat na dan
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik dobro 2,5 mg enkrat na dan
0,25 ml enkrat na dan
prenaša odmerek 2 mg enkrat na dan
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik dobro 3 mg enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan
prenaša odmerek 2,5 mg enkrat na dan
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Če bolnik ne prenaša začetnega odmerka 0,5 mg, zmanjšajte na 0,25 mg (0,025 ml) enkrat na dan. Če
bolnik prenaša odmerek 0,25 mg enkrat na dan, nadaljujte titriranje odmerka.
Če po začetnem odmerku bolnik naslednjega odmerka ne prenaša, odmerek zmanjšajte na prejšnji
odmerek. Če bolnik zmanjšani odmerek prenaša, nadaljujte titriranje odmerka.
Pri bolnikih, starih od 6 do < 12 let, s hudo okvaro ledvic je treba upoštevati titriranje odmerka
v preglednici 6.
Preglednica 6 Titriranje odmerka za pediatrične bolnike od 6 do < 12 let s hudo okvaro ledvic
Teden
Dnevni odmerek
Injicirani volumen
1.–2. teden
0,25 mg enkrat na dan 0,025 ml enkrat na dan
3.–5. teden (če bolnik dobro prenaša odmerek
0,5 mg enkrat na dan
0,05 ml enkrat na dan
0,25 mg enkrat na dan)
6. teden in naprej (če bolnik dobro prenaša
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
odmerek 0,5 mg enkrat na dan)
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik dobro 2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
prenaša odmerek 1 mg enkrat na dan
Če bolnik ne prenaša začetnega odmerka 0,25 mg, je treba zdravljenje prekiniti.
Če po začetnem odmerku bolnik naslednjega odmerka ne prenaša, odmerka zmanjšajte na prejšnji
odmerek. Če bolnik zmanjšani odmerek prenaša, nadaljujte titriranje odmerka.
Setmelanotida niso preučevali pri bolnikih s končno odpovedjo ledvic. Setmelanotid se ne sme dajati
bolnikom s končno odpovedjo ledvic (glejte poglavje 5.2).
Bardet-Biedlov sindrom
Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro ledvic (glejte poglavje 5.2) prilagajanje odmerka ni potrebno.
Pri odraslih in otrocih, starih od 16 do 17 let, s hudo okvaro ledvic (glejte poglavje 5.2), je treba
upoštevati titriranje odmerka v preglednici 7.
Preglednica 7 Titriranje odmerka pri odraslih in pediatričnih bolnikih, starih 16 let ali več, s
hudo okvaro ledvic
Teden
1.–2. teden
3. teden in naprej (če bolnik odmerek 0,5 mg na dan dobro
prenaša)
Če je kliničen odziv nezadosten in bolnik dobro prenaša
odmerek 1 mg na dan
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik dobro prenaša
odmerek 2 mg na dan
Če je klinični odziv nezadosten in bolnik dobro prenaša
odmerek 2,5 mg na dan

Dnevni odmerek
0,5 mg enkrat na dan
1 mg enkrat na dan

Injicirani volumen
0,05 ml enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan

2 mg enkrat na dan

0,2 ml enkrat na dan

2,5 mg enkrat na dan

0,25 ml enkrat na dan

3 mg enkrat na dan

0,3 ml enkrat na dan

Če bolnik ne prenaša začetnega odmerka 0,5 mg, ga zmanjšajte na 0,25 mg (0,025 ml) enkrat na dan.
Če bolnik odmerek 0,25 mg enkrat na dan prenaša, nadaljujte titriranje odmerka.
Če po začetnem odmerku bolnik nadaljnjega odmerka ne prenaša, odmerek zmanjšajte na prejšnji
odmerek. Če bolnik zmanjšani odmerek prenaša, nadaljujte titriranje odmerka.
Pri bolnikih, starih od 6 do <16 let, s hudo okvaro ledvic je treba upoštevati titriranje odmerka v
preglednici 8.
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Preglednica 8 Titriranje odmerka pri pediatričnih bolnikih, starih od 6 do < 16 let, s hudo okvaro
ledvic
Teden
Dnevni odmerek
Injicirani volumen
1.–2. teden
0,25 mg enkrat na dan
0,025 ml enkrat na dan
3.–5. teden (če bolnik dobro prenaša odmerek
0,5 mg enkrat na dan
0,05 ml enkrat na dan
0,25 mg enkrat na dan)
6. teden in naprej (če bolnik dobro prenaša
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
odmerek 0,5 mg enkrat na dan)
Če klinični odziv ni zadosten in bolnik dobro
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
prenaša odmerek 1 mg enkrat na dan
Če bolnik ne prenaša začetnega odmerka 0,25 mg, je treba zdravljenje prekiniti.
Če po začetnem odmerku bolnik nadaljnega odmerka ne prenaša, odmerek zmanjšajte na prejšnji
odmerek. Če bolnik zmanjšani odmerek prenaša, nadaljujte titriranje odmerka.
Setmelanotida niso proučevali pri bolnikih s končno odpovedjo ledvic. Setmelanotid se ne sme dajati
bolnikom s končno odpovedjo ledvic (glejte poglavje 5.2).
Okvara jeter
Setmelanotid ni bil preučen pri bolnikih z okvaro jeter. Setmelanotida ne smemo dajati bolnikom z
okvaro jeter.
Pediatrična populacija (< 6 let)
Varnost in učinkovitost setmelanotida pri otrocih, mlajših od 6 let, še nista bili dokazani. Podatkov ni
na voljo.
Starejši
Čeprav niso opazili nobenih razlik, ki bi bile očitno povezane s starostjo, ni dovolj podatkov pri
starejših bolnikih, da bi lahko ugotovili, ali se odzivajo drugače od mlajših bolnikov. Ni podatkov, ki
bi kazali, da so za zdravljenje starejše populacije potrebna posebna opozorila (glejte poglavje 5.2).
Način uporabe
Za subkutano uporabo.
Setmelanotid je treba injicirati enkrat na dan, na začetku dneva (za čim večje zmanjšanje lakote v
obdobju budnosti), ne glede na časovni razpored obrokov.
Setmelanotid je treba injicirati subkutano v trebuh in vsak dan menjati predel trebuha.
Pred uvedbo zdravljenja mora zdravstveni delavec bolnika usposobiti za ustrezno tehniko injiciranja,
da se zmanjša tveganje za napake pri dajanju, kot so vbodi z iglo in nepopolno odmerjanje. Za popolne
napotke o odmerjanju z ilustracijami glejte navodilo za uporabo.
Setmelanotid je treba dajati z volumni injekcijskih brizg in velikostmi igel, navedenimi v preglednici 9.
Preglednica 9 Injekcijske brizge za aplikacijo in velikosti igel za odmerek setmelanotida
Odmerek setmelanotida
Za odmerke:
0,25 mg (0,025 ml ali 2,5 enote) enkrat na dan
Za odmerke:
0,5 mg–3 mg (0,05 ml–0,3 ml)

Injekcijska brizga
0,3-ml brizga s koraki po
0,5 (pol) enote
1-ml brizga s koraki
odmerjanja po 0,01 ml
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Premer in dolžina igle
29–31 G
dolžina 6–13 mm
28–29 G
dolžina 6–13 mm

Za navodila glede ravnanja z zdravilom IMCIVREE glejte poglavje 6.6.
4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost za učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.
4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Spremljanje kože
Setmelanotid lahko zaradi svojega farmakološkega učinka privede do generalizirane povečane
pigmentacije kože in potemnitve obstoječih nevusov (glejte poglavji 4.8 in 5.1). Vsako leto je treba
pregledati kožo po vsem telesu in spremljati obstoječe in nove pigmentirane lezije na koži, in sicer
pred in med zdravljenjem s setmelanotidom.
Spremljanje srčnega utripa in krvnega tlaka
Pri bolnikih, zdravljenih s setmelanotidom, je treba v sklopu standardne klinične prakse ob vsakem
obisku zdravnika (vsaj vsakih šest mesecev) spremljati srčni utrip in krvni tlak.
Podaljšana erekcija penisa
V kliničnih preskušanjih s setmelanotidom so poročali o spontanih erekcijah penisa (glejte
poglavje 4.8). Bolnikom z erekcijo penisa, ki traja dlje kot štiri ure, je treba naročiti, naj poiščejo
nujno medicinsko pomoč zaradi morebitnega zdravljenja priapizma.
Depresija
V kliničnih preskušanjih so pri bolnikih, zdravljenih s setmelanotidom, poročali o depresiji (glejte
poglavje 4.8).
Bolnike z depresijo je treba med zdravljenjem z zdravilom IMCIVREE spremljati ob vsakem obisku.
Pri bolnikih, ki imajo samomorilne misli ali vedenje, je treba razmisliti o prekinitvi zdravljenja z
zdravilom IMCIVREE.
Pediatrična populacija
Zdravnik, ki predpisuje zdravilo, mora redno ocenjevati odziv na zdravljenje s setmelanotidom. Pri
otrocih, ki še rastejo, je treba oceniti vpliv izgube telesne mase na rast in dozorevanje. Zdravnik
predpisovalec mora spremljati rast (telesno višino in maso) z rastnimi krivuljami, ustreznimi za starost
in spol.
Pomožne snovi
Benzilalkohol
To zdravilo vsebuje 10 mg benzilalkohola v enem ml. Benzilalkohol lahko povzroči alergijske
reakcije.
Noseče ali doječe bolnice je treba poučiti o morebitnem tveganju zaradi pomožne snovi
benzilalkohola, ki se sčasoma lahko kopiči in povzroči metabolično acidozo.
To zdravilo je treba uporabljati previdno pri bolnikih z okvaro jeter ali ledvic, in sicer zaradi
morebitnega tveganja zaradi pomožne snovi benzilalkohola, ki se sčasoma lahko kopiči in povzroči
metabolično acidozo (glejte tudi poglavje 4.2).
Natrij
To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni „brez natrija“.
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4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.
Študije in vitro so pokazale, da ima setmelanotid nizek potencial za farmakokinetične interakcije,
povezane s prenašalci citokroma P450 (CYP) in vezavo na beljakovine v plazmi.
4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost
Podatkov o uporabi setmelanotida pri nosečnicah ni.
Študije na živalih ne kažejo neposrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja. Dajanje
setmelanotida brejim samicam kuncev je povzročilo zmanjšano porabo hrane pri materah, kar je
privedlo do embriofetalnih učinkov (glejte poglavje 5.3).
Iz previdnosti zdravila IMCIVREE ne smemo uvesti v nosečnosti ali med poskušanjem zanositve, saj
izguba telesne mase med nosečnostjo lahko škoduje plodu.
Če je bolnica, ki jemlje setmelanotid, dosegla stabilno telesno maso in zanosi, je treba razmisliti o
nadaljnjem zdravljenju s setmelanotidom, saj predklinični podatki niso pokazali teratogenosti. Če
bolnica, ki jemlje setmelanotid in še naprej izgublja telesno maso, zanosi, je treba jemanje
setmelanotida prekiniti ali pa zmanjšati odmerek ter hkrati med nosečnostjo spremljati priporočeno
pridobivanje telesne mase. Lečeči zdravnik mora pri bolnici, ki jemlje setmelanotid, med nosečnostjo
skrbno spremljati telesno maso.
Nosečnice je treba opozoriti na morebitno tveganje zaradi pomožne snovi benzilalkohol (glejte
poglavje 4.4).
Dojenje
Ni znano, ali se setmelanotid izloča v materino mleko. Predklinična študija je pokazala, da se
setmelanotid izloča v mleko doječih podgan. V plazmi sesnih mladičev niso odkrili merljivih
koncentracij setmelanotida (glejte poglavje 5.3).
Tveganja za novorojenčka/dojenčka ni mogoče izključiti. Odločiti se je treba med prenehanjem
dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom IMCIVREE, pri čemer je treba pretehtati
prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater.
Bolnice, ki dojijo, je treba opozoriti na morebitno tveganje zaradi pomožne snovi benzilalkohol (glejte
poglavje 4.4).
Plodnost
Podatki o učinku setmelanotida na plodnost pri človeku niso na voljo. Študije na živalih niso pokazale
škodljivih učinkov na plodnost.
4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zdravilo IMCIVREE nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja
strojev.
4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila
8

Najpogostejši neželeni učinki so hiperpigmentacijske motnje (56 %), reakcije na mestu injiciranja
(45 %), navzea (31 %) in glavobol (20 %).
Seznam neželenih učinkov
Spodaj so po organskem sistemu in pogostnosti našteti neželeni učinki, ki so jih opazili v kliničnih
preskušanjih, in sicer po dogovoru o pogostnosti v skladu s sistemom MedDRA: zelo pogosti (≥ 1/10),
pogosti (≥ 1/100 do < 1/10) in občasni (≥ 1/1 000 do < 1/100).
Preglednica 10 Neželeni učinki
Organski sistem po
MedDRA
zelo pogosti
Bolezni kože in
hiperpigmentacija kože
podkožja

Pogostnost
pogosti
pruritus,
suha koža,
hiperhidroza,
obarvanje kože,
kožna lezija,
alopecija

Splošne težave in
spremembe na mestu
aplikacije

reakcije na mestu
injiciranja

utrujenost,
astenija,
bolečine

Bolezni prebavil

navzea,
bruhanje

Bolezni živčevja

glavobol

driska,
bolečine v trebuhu,
suha usta,
dispepsija,
zaprtje,
nelagoden občutek v
trebuhu
omotica

povečana erekcija,
motnja spolnega
vzburjenja,
povečan libido

Motnje reprodukcije in spontana erekcija penisa
dojk
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občasni
efelide,
eritem,
izpuščaj,
kožne strije,
sprememba barve las,
lentigo,
makula,
kožna cista,
dermatitis,
motnje nohtov,
obarvanje nohtov,
papulozni izpuščaj
bolečine v prsnem
košu,
temperaturna
intoleranca,
pruritus na mestu
aplikacije,
mrzlica,
občutek mraza,
občutek vročine
obarvanje dlesni,
trebušna distenzija,
čezmerno izločanje
sline,
flatulenca,
gastroezofagealna
refluksna bolezen
somnolenca,
hiperestezija,
migrena,
parozmija,
disgevzija,
anksioznost,
spremenjeno
razpoloženje
motnja spolnega
vzburjenja pri ženskah,
nelagodje v spolovilih,
motnje spolovil pri
ženskah,
hiperestezija spolovil,
motnja ejakulacije,
zmanjšan libido

Organski sistem po
MedDRA
Psihiatrične motnje

zelo pogosti

Benigne, maligne in
neopredeljene
novotvorbe (vključno s
cistami in polipi)
Bolezni mišičnoskeletnega sistema in
vezivnega tkiva

Pogostnost
pogosti
depresija,
nespečnost

melanocitni nevus

bolečine v hrbtu,
mialgija,
mišični krči,
bolečina v udih

Bolezni dihal, prsnega
koša in
mediastinalnega
prostora
Očesne bolezni
Žilne bolezni
Ušesne bolezni,
vključno z motnjami
labirinta

občasni
depresivno
razpoloženje,
motnje spanja,
nočne more
displastični nevus,
očesni nevus

artralgija,
mišično-skeletna
bolečina v prsnem košu
zehanje,
kašelj,
rinoreja

vročinski oblivi
vrtoglavica

obarvanje beločnice,
očesni ikterus

Opis izbranih neželenih učinkov
Reakcije na mestu injiciranja
Reakcije na mestu injiciranja so se pojavile pri 45 % bolnikov, zdravljenih s setmelanotidom.
Najpogostejše reakcije na mestu injiciranja so bile eritem na mestu injiciranja (27 %), pruritus na
mestu injiciranja (21 %), induracija na mestu injiciranja (13 %) in bolečina na mestu injiciranja
(13 %). Te reakcije so bile praviloma blage, kratkotrajne in se niso stopnjevale oziroma niso privedle
do prekinitve zdravljenja. Reakcije na mestu injiciranja vključujejo dogodke, povezane z mestom
injiciranja, tj. eritem, pruritus, edem, bolečino, induracijo, podplutbo, reakcijo, oteklino, krvavitev,
preobčutljivost, hematom, vozliček, obarvanje, erozijo, vnetje, draženje, toploto, atrofijo, neugodje,
izsušenost, maso, hipertrofijo, izpuščaj, brazgotino, absces in urtikarijo.
Hiperpigmentacija
Pri 56 % bolnikov, zdravljenih s setmelanotidom, so opazili potemnelost kože. To se je na splošno
pojavilo od dva do tri tedne po začetku zdravljenja, se med trajanjem zdravljenja nadaljevalo in ob
prekinitvi zdravljenja minilo. Potemnelost kože temelji na mehanizmu in izhaja iz stimulacije
receptorja MC1. Motnje hiperpigmentacije vključujejo hiperpigmentacijo kože, spremembo barve
kože, efelide, spremembe barve dlak in las, lentigo, makulo, spremembo barve nohtov, melanodermo,
motnjo pigmentacije, hipopigmentacijo kože, sončni lentigo, acanthosis nigricans, lise barve bele
kave, melanocitno hiperplazijo, melanocitni nevus, pigmentacijo nohtov, obarvanje dlesni,
pigmentacijo ustnic, obarvanje jezika, hiperpigmentacijo dlesni, spremembo barve ustne sluznice in
očesni nevus.
Prebavne motnje
O navzei so poročali pri 31 % bolnikov, o bruhanju pa pri 12 % bolnikov, zdravljenih s
setmelanotidom. Navzea in bruhanje sta se na splošno pojavila ob uvedbi zdravljenja (v prvem
mesecu); bila sta blaga in nista privedla do prekinitve zdravljenja. Ti učinki so bili prehodni in niso
vplivali na upoštevanje priporočenega režima zdravljenja z vsakodnevnim injiciranjem.
Erekcije penisa
Pri 20 % bolnikov, zdravljenih s setmelanotidom, so poročali o spontani erekciji penisa, pri 8 % pa o
povečani erekciji; nobeden od teh bolnikov ni poročal o podaljšani erekciji (daljši od 4 ur), zaradi
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katere bi potreboval nujno zdravniško oceno (glejte poglavje 4.4). Ta učinek je morda posledica
živčne stimulacije receptorja melanokortina 4 (MC4).
Imunogenost
Zaradi potencialno imunogenih lastnosti zdravil, ki vsebujejo beljakovine ali peptide, se pri bolnikih
po zdravljenju s setmelanotidom lahko razvijejo protitelesa. Hitrega upada koncentracij setmelanotida,
ki bi kazal na prisotnost protiteles proti zdravilu, niso opazili. V kliničnih preskušanjih (RM-493-012
in RM-493-015) je bil delež odraslih in pediatričnih bolnikov s pomanjkanjem POMC ali LEPR s
pozitivnim testom za protitelesa proti setmelanotidu 68 % (19 od 28), 32 % pa jih je bilo negativnih.
Pri 68 % bolnikov s pozitivnim testom za protitelesa proti setmelanotidu so bili rezultati potrditvenega
testa za protitelesa proti setmelanotidu neprepričljivi.
Približno 13 % odraslih in pediatričnih bolnikov s pomanjkanjem LEPR (trije bolniki) je bilo potrjeno
pozitivnih na protitelesa proti alfa-MSH, ki so bila nizkega titra in netrajna. Od teh treh bolnikov
(13 %) sta imela dva pozitiven test po zdravljenju z zdravilom IMCIVREE, eden pa je bil pozitiven
pred zdravljenjem. Pri nobenem od bolnikov s pomanjkanjem POMC niso potrdili protiteles proti alfaMSH.
Pri enem pediatričnem bolniku z BBS, starem ≥ 12 let, so bila v zelo nizkem titru potrjena protitelesa
proti setmelanotidu.
Pediatrična populacija
Setmelanotidu je bilo izpostavljenih 112 pediatričnih bolnikov (n = 26, starih od 6 do < 12 let, n = 86,
starih od 12 do < 18 let), vključno s 14 pediatričnimi bolniki z debelostjo, povezano s pomanjkanjem
POMC ali LEPR, ki so sodelovali v ključnih kliničnih preskušanjih (n = 6, starih od 6 do < 12 let,
n = 8, starih od 12 do < 18 let) in 28 pediatričnih bolnikov z BBS (n = 8, starih od 6 do < 12 let,
n = 20, starih od 12 do < 18 let). Pogostnost, vrsta in resnost neželenih učinkov v odrasli in pediatrični
populaciji so bile podobne.
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih
delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.
4.9

Preveliko odmerjanje

Simptomi prevelikega odmerjanja setmelanotida sta lahko navzea in erekcija penisa. Ob prevelikem
odmerjanju je treba glede na bolnikove klinične znake in simptome uvesti ustrezno podporno
zdravljenje. Ob prevelikem odmerjanju je treba redno spremljati krvni tlak in srčni utrip, in sicer 48 ur
ali kot je klinično primerno.
5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: še ni bila dodeljena, oznaka ATC: A08AA12
Mehanizem delovanja
Setmelanotid je selektivni agonist receptorja MC4. Receptorji MC4 v možganih so vključeni v
uravnavanje lakote, sitosti in porabo energije. Pri genetskih oblikah debelosti, povezanih z nezadostno
aktivacijo receptorja MC4, naj bi setmelanotid znova vzpostavil aktivnost poti receptorja MC4 ter tako
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z zmanjšanim kaloričnim vnosom in povečano porabo energije zmanjšal lakoto in spodbudil izgubo
telesne mase.
Farmakodinamični učinki
Pigmentacija kože
Setmelanotid je selektivni agonist receptorja MC4 z manjšo aktivnostjo na receptorju melanokortina 1
(MC1). Receptor MC1 se izraža na melanocitih, aktivacija tega receptorja pa privede do kopičenja
melanina in povečane pigmentacije kože, ki ni odvisna od ultravijolične svetlobe (glejte poglavji 4.4 in
4.8).
Klinična učinkovitost in varnost
Pomanjkanje POMC, vključno s pomanjkanjem PCSK1, in pomanjkanje LEPR
Varnost in učinkovitost setmelanotida pri zdravljenju debelosti, povezane s pomanjkanjem POMC in
LEPR, so dokazali v dveh enako zasnovanih, enoletnih odprtih ključnih študijah; obe sta imeli dvojno
slepo, s placebom nadzorovano odtegnitveno obdobje:
•
v študijo 1 (RM-493-012) so bili vključeni bolniki, stari šest let in več, z genetsko potrjeno
debelostjo, povezano s pomanjkanjem POMC (vključno s PCSK1);
•
v študijo 2 (RM-493-015) so bili vključeni bolniki, stari šest let in več, z genetsko potrjeno
debelostjo, povezano s pomanjkanjem LEPR.
V obeh študijah so imeli odrasli bolniki indeks telesne mase (ITM) ≥ 30 kg/m2. Telesna masa pri
otrocih je bila po oceni z rastno krivuljo v ≥ 95. percentilu.
Titriranje odmerka je potekalo v od 2- do 12-tedenskem obdobju, ki mu je sledilo 10-tedensko odprto
obdobje zdravljenja. Bolniki, ki so na koncu odprtega obdobja zdravljenja izgubili vsaj 5 kg (ali vsaj
5 %, če je bila izhodiščna telesna masa < 100 kg), so bili vključeni v nadaljnje dvojno slepo, s
placebom nadzorovano odtegnitveno obdobje, ki je trajalo 8 tednov (4-tedensko zdravljenje s
placebom in 4-tedensko zdravljenje s setmelanotidom). Po odtegnitveni sekvenci so bolniki znova
začeli aktivno zdravljenje s setmelanotidom v terapevtskem odmerku, ki je trajalo do 32 tednov.
Enaindvajset bolnikov (10 v študiji 1 in 11 v študiji 2) se je zdravilo vsaj eno leto; ti bolniki so
vključeni v analize učinkovitosti.
Dodatne podporne podatke so zbrali v študiji, ki jo je vodil raziskovalec, in potekajoči podaljšani
študiji.
Študija 1 (RM-493-012)
V študiji 1 je primarni opazovani dogodek doseglo 80 % bolnikov z debelostjo, povezano s
pomanjkanjem POMC, in sicer so po enem letu zdravljenja s setmelanotidom dosegli ≥ 10-odstotno
izgubo telesne mase, 50 % bolnikov z debelostjo, povezano s pomanjkanjem POMC, pa je po enem
letu doseglo vnaprej opredeljeno, klinično pomembno ≥ 25-odstotno izboljšanje rezultata lakote od
izhodišča (preglednica 11).
V študiji 1 so poročali o statistično značilnem in klinično pomembnem povprečnem odstotnem
zmanjšanju telesne mase od izhodišča za 25,6 %. Spremembo lakote so ocenili z vprašalnikom za
bolnika in negovalca; vprašalnik sta bolnik in negovalec izpolnjevala vsak dan glede „največje lakote
v zadnjih 24 urah“, in sicer eno leto pri bolnikih, starih ≥ 12 let. V študiji 1 (preglednica 12) so
poročali o statistično značilnem in klinično pomembnem povprečnem odstotnem zmanjšanju lakote od
izhodišča za 27,1 % v obliki tedenskega povprečja v zadnjih 24 urah.
Po odtegnitvi zdravljenja s setmelanotidom pri bolnikih, ki so v desettedenskem odprtem obdobju
izgubili telesno maso, so ti bolniki telesno maso znova pridobili (slika 1), povprečni rezultat lakote pa
se je v štiritedenskem obdobju zdravljenja s placebom povečal.
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Preglednica 11 Delež bolnikov, ki so izgubili vsaj 10 % telesne mase, in delež bolnikov, ki so
dosegli vsaj 25-odstotno izboljšanje vsakodnevne lakote, po enem letu od izhodišča v študiji 1
Parameter
Bolniki, ki so po enem letu izgubili vsaj 10 % telesne
mase
(N = 10)

Statistika
n (%)
8 (80,0 %)
1
90-% IZ
(49,31 %; 96,32 %)
P-vrednost2
< 0,0001
Bolniki, ki so po enem letu dosegli vsaj 25-odstotno
n (%)
4 (50,0)
izboljšanje lakote od izhodišča (N = 8)
90-% IZ1
(19,29; 80,71)
P-vrednost1
0,0004
Opomba: Nabor za analizo vključuje bolnike, ki so prejeli vsaj en odmerek zdravila v preskušanju in so imeli
vsaj eno izhodiščno oceno.
1 Po Clopper-Pearsonovi (eksaktni) metodi
2 Testiranje ničelne hipoteze: delež = 5 %

Preglednica 12 Odstotna sprememba telesne mase in lakote od izhodišča po enem letu v študiji 1
Parameter

Statistika

Izhodišče

Telesna masa (kg)
(N = 9)
115,0 (37,77)
114,7
55,9; 186,7
83,1 (21,43)
82,7
54,5; 121,8
–25,6 (9,88)

Rezultat lakote1
(N = 7)
8,1 (0,78)
8,0
7; 9
5,8 (2,02)
6,0
3; 8
–27,06 (28,11)

Povprečje (SD)
Mediana
Min., maks.
1 leto
Povprečje (SD)
Mediana
Min., maks.
Odstotna sprememba od izhodišča po enem letu Povprečje (SD)
(%)
Mediana
–27,3
–14,29
Min., maks.
–35,6; –2,4
–72,2; –1,4
Povprečje LS
–25,39
–27,77
90-% IZ
(–28,80; –21,98)
(–40,58; –14,96)
P-vrednost
< 0,0001
0,0005
Opomba: Ta analiza vključuje bolnike, ki so prejeli vsaj en odmerek zdravila v preskušanju, so imeli vsaj eno
izhodiščno oceno in so v 12-tedenskem odprtem obdobju zdravljenja dokazano izgubili ≥ 5 kg telesne mase
(ali 5 % telesne mase, če je ta ob izhodišču znašala < 100 kg) in so nadaljevali zdravljenje v dvojno slepem, s
placebom nadzorovanem odtegnitvenem obdobju.
1
Rezultati lakote so bili v razponu od 0 do 10 po Likertovi lestvici, pri čemer je 0 = sploh nisem lačen/-a in
10 = najbolj lačen/-a, kar je mogoče. Rezultat lakote se je vsakodnevno zapisoval v dnevnik, v analizi pa je
bilo uporabljeno njegovo tedensko izračunano povprečje.
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Slika 1 Odstotna sprememba telesne mase od izhodišča po obiskih (študija 1 [N = 9])
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Študija 2 (RM-493-015)
V študiji 2 je primarni opazovani dogodek doseglo 46 % bolnikov z debelostjo povezano s
pomanjkanjem LEPR, in sicer so po enem letu zdravljenja s setmelanotidom dosegli ≥ 10-odstotno
izgubo telesne mase, 73 % bolnikov z debelostjo, povezano s pomanjkanjem LEPR, pa je po enem letu
doseglo vnaprej opredeljeno, klinično pomembno ≥ 25-odstotno izboljšanje rezultata lakote od
izhodišča (preglednica 13).
V študiji 2 so poročali o statistično značilnem in klinično pomembnem povprečnem odstotnem
zmanjšanju telesne mase od izhodišča za 12,5 %. Spremembo lakote so ocenili z vprašalnikom za
bolnika in negovalca; vprašalnik sta bolnik in negovalec izpolnjevala vsak dan glede „največje lakote
v zadnjih 24 urah“, in sicer eno leto pri bolnikih, starih ≥ 12 let. V študiji 2 (preglednica 14) so
poročali o statistično značilnem in klinično pomembnem povprečnem odstotnem zmanjšanju lakote od
izhodišča za 43,7% v obliki tedenskega povprečja v zadnjih 24 urah.
Po odtegnitvi zdravljenja s setmelanotidom pri bolnikih, ki so v desettedenskem odprtem obdobju
izgubili telesno maso, so ti bolniki telesno maso znova pridobili (slika 2), povprečni rezultat lakote pa
se je v štiritedenskem obdobju zdravljenja s placebom povečal.
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Preglednica 13 Delež bolnikov, ki so izgubili vsaj 10 % telesne mase, in delež bolnikov, ki so
dosegli vsaj 25-odstotno izboljšanje vsakodnevne lakote, po enem letu od izhodišča v študiji 2
Parameter
Bolniki, ki so po enem letu izgubili vsaj 10 % telesne
mase
(N = 11)

Statistika
n (%)
5 (45,5 %)
1
90-% IZ
(19,96 %; 72,88 %)
P-vrednost2
0,0002
Bolniki, ki so po enem letu dosegli vsaj 25-odstotno
n (%)
8 (72,7)
izboljšanje lakote od izhodišča (N = 11)
90-% IZ1
(43,56; 92,12)
P-vrednost1
< 0,0001
Opomba: Nabor za analizo vključuje bolnike, ki so prejeli vsaj en odmerek zdravila v preskušanju in so imeli
vsaj eno izhodiščno oceno.
1 Po Clopper-Pearsonovi (eksaktni) metodi
2 Testiranje ničelne hipoteze: delež = 5 %

Preglednica 14 Odstotna sprememba telesne mase in lakote od izhodišča po enem letu v študiji 2
Parameter

Statistika

Izhodišče

Telesna masa (kg)
(N = 7)
131,7 (32,6)
120,5
89,4; 170,4
115,0 (29,6)
104,1
81,7; 149,9
–12,5 (8,9)

Rezultat lakote1
(N = 7)
7,0 (0,77)
7,0
6; 8
4,1 (2,09)
3,0
2; 8
–43,7 (23,69)

Povprečje (SD)
Mediana
Min., maks.
1 leto
Povprečje (SD)
Mediana
Min., maks.
Odstotna sprememba od izhodišča po enem letu Povprečje (SD)
(%)
Mediana
–15,3
–52,7
Min., maks.
–23,3; 0,1
–67; 0
Povprečje LS
–12,47
–41,93
90-% IZ
(–16,10; –8,83)
(–54,76; –29,09)
P-vrednost
< 0,0001
< 0,0001
Opomba: Ta analiza vključuje bolnike, ki so prejeli vsaj en odmerek zdravila v preskušanju, so imeli vsaj eno
izhodiščno oceno in so v 12-tedenskem odprtem obdobju zdravljenja dokazano izgubili ≥ 5 kg telesne mase
(ali 5 % telesne mase, če je ta ob izhodišču znašala < 100 kg) in so nadaljevali zdravljenje v dvojno slepem, s
placebom nadzorovanem odtegnitvenem obdobju.
1
Rezultati lakote so bili v razponu od 0 do 10 po Likertovi lestvici, pri čemer je 0 = sploh nisem lačen/-a in
10 = najbolj lačen/-a, kar je mogoče. Rezultat lakote se je vsakodnevno zapisoval v dnevnik, v analizi pa je
bilo uporabljeno njegovo tedensko izračunano povprečje.
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Slika 2 Odstotna sprememba telesne mase od izhodišča po obiskih (študija 2 [N = 7])
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Bardet-Biedlov sindrom
Študija 3 (RM-493-023)
Varnost in učinkovitost zdravila IMCIVREE pri zdravljenju bolnikov, starih 6 let ali več, z debelostjo
zaradi BBS, sta bili ocenjeni v 1-letnem kliničnem preskušanju s 14-tedenskim obdobjem,
nadzorovanim s placebom (študija 3 [RM-493-023]). Študija je vključevala bolnike, stare 6 let ali več,
z debelostjo in BBS. Odrasli bolniki so imeli ITM ≥ 30 kg/m2. Pediatrični bolniki so imeli ITM
≥ 97. percentilo za starost in spol glede na ocene po grafih rasti.
Primerni bolniki so vstopili v 14-tedensko, randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano
obdobje zdravljenja (1. obdobje), ki mu je sledilo 38-tedensko odprto obdobje zdravljenja (2. obdobje),
v katerem so vsi bolniki prejemali setmelanotid. Za ohranjanje zaslepitve v 2. obdobju je bilo v prvih
2 tednih 1. in 2. obdobja opravljeno titriranje odmerka na stalni odmerek 3 mg. Dvaintrideset bolnikov
je bilo zdravljenih vsaj 1 leto in so vključeni v analize učinkovitosti.
V študiji 3 je primarni opazovani dogodek, zmanjšanje telesne mase za ≥ 10 % po 1 letu zdravljenja s
setmelanotidom, doseglo 35,7 % bolnikov z BBS, starih ≥ 12 let, in 46,7 % bolnikov z BBS, starih
≥ 18 let (preglednica 15). Učinek zdravila IMCIVREE na telesno maso pri bolnikih, pri katerih je
raziskovalec ugotovil kognitivni primanjkljaj, je bil podoben kot pri bolnikih brez kognitivnega
primanjkljaja.
V študiji 3 je ~52 tednov zdravljenja s setmelanotidom pripeljalo do klinično pomembnega zmanjšanja
Z-ocen ITM pri 100 % bolnikov z BBS, starih < 12 let, z ujemajočimi se izidi pri bolnikih, starih ≥ 12
let in < 18 let. Pri bolnikih, starih < 18 let, je bilo povprečno zmanjšanje Z-ocene ITM od izhodišča
0,75, povprečno zmanjšanje od izhodišča v odstotku 95. percentile ITM za starost in spol pa je bilo
17,3 %.
Bolniki, stari 12 let ali več, ki so lahko sami poročali o lakoti, so v dnevnik beležili svojo največjo
dnevno lakoto, ki je bila nato ocenjena z vprašalnikom o dnevni lakoti, točka 2. Lakota je bila
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ocenjena po 11-stopenjski lestvici od 0 (»popolnoma brez lakote«) do 10 (»najhujša mogoča lakota«).
V študiji 3 so poročali o statistično značilnih in klinično pomembnih povprečnih odstotnih
zmanjšanjih največje/najhujše lakote glede na izhodiščno vrednost v enem letu za 30,5 %
(preglednica 16).
Preglednica 15 Telesna masa (kg) – delež vseh bolnikov, bolnikov z BBS, starih ≥ 12 let, in
bolnikov z BBS, starih ≥ 18 let, ki so po 1 letu dosegli vsaj 10-odstotno zmanjšanje telesne mase
glede na izhodišče (študija 3 [celotni analizirani nabor])
Parameter
Bolniki, ki so po 1 letu dosegli
vsaj 10-% zmanjšanje telesne
mase

Statistika1
N
%
95-% IZ1
P-vrednost

Bolniki ≥ 12 let
28
35,7
(18,6; 55,9)
0,0002

Bolniki ≥ 18 let
15
46,7
(21,3; 73,4)
0,0003

1 Ocenjeni %, 95-% interval zaupanja in p-vrednost temeljijo na Rubinovem pravilu. P-vrednost je enostranska in v primerjavi z alfa =
0,025.

Preglednica 16 Dnevne ocene lakote – sprememba od izhodišča po 1 letu pri vseh bolnikih in
bolnikih z BBS, starih ≥ 12 let (študija 3 [celotni analizirani nabor])
Časovna točka
Izhodišče

52. teden

Sprememba v 52. tednu

% spremembe v 52. tednu

Bolniki ≥ 12 let
14
6,99 (1,893)
7,29
4,0; 10,0
14
4,87 (2,499)
4,43
2,0; 10,0
14
-2,12 (2,051)
-1,69
-6,7; 0,0
-3,31; -0,94
0,0010
14
-30,45 (26,485)
-25,00
-77,0; 0,0
-45,74; -15,16
0,0004

Statistika
N
Povprečje (SD)
Mediana
Min., maks.
N
Povprečje (SD)
Mediana
Min., maks.
N
Povprečje (SD)
Mediana
Min., maks.
95-% IZ 1
p-vrednost 1
N
Povprečje (SD)
Mediana
Min., maks.
95-% IZ 1
p-vrednost 1

Okrajšave: IZ = interval zaupanja; maks. = maksimum; min = minimum; SD = standardni odklon.
1 95-% IZ in p-vrednost temeljita na Rubinovem pravilu; p-vrednost je enostranska.
Opomba: Izhodišče je pri obeh študijah zadnja ocena pred uvedbo setmelanotida.
Opomba: Vprašalnika o dnevni lakoti ne izpolnjujejo bolniki, mlajši od 12 let, in bolniki s kognitivnim primanjkljajem po
oceni raziskovalca.

Učinek zdravila IMCIVREE na telesno maso podpirajo splošna številska izboljšanja srčno-žilnih
parametrov, kot so krvni tlak, lipidi, glikemični parametri in obseg pasu.
Pediatrična populacija
V kliničnih študijah je bilo 42 bolnikov, zdravljenih s setmelanotidom, ob izhodišču starih od 6 do
17 let (14 bolnikov s pomanjkanjem POMC, PCSK1 ali LEPR, in 28 bolnikov z BBS). Na splošno sta
bili učinkovitost in varnost pri teh mlajših bolnikih podobni kot pri preučevanih starejših bolnikih.
Dokazali so pomembna znižanja ITM. Pri bolnikih, ki še niso nehali rasti, so v študijskem obdobju
opazili ustrezen napredek pubertetnega razvoja in povečanje telesne višine.
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Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij s
setmelanotidom za eno ali več podskupin pediatrične populacije pri zdravljenju motenj apetita in
splošnih motenj hranjenja (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).
5.2

Farmakokinetične lastnosti

V stanju dinamičnega ravnovesja so bili povprečni Cmaks., ss, AUCtau in najnižja koncentracija
setmelanotida pri odmerku 3 mg, danem subkutano sicer zdravim prostovoljcem z debelostjo (N = 6)
enkrat na dan v obdobju 12 tednov, 37,9 ng/ml, 495 h*ng/ml oziroma 6,77 ng/ml. Plazemske
koncentracije setmelanotida v stanju dinamičnega ravnovesja so bile dosežene po dveh dneh z
odmerjanjem 1–3 mg setmelanotida enkrat dnevno. Kopičenje setmelanotida v sistemskem obtoku
med odmerjanjem enkrat dnevno v obdobju 12 tednov je bilo približno 30 %. AUC in Cmaks.
setmelanotida sta se po subkutanem dajanju več odmerkov v predlaganem razponu odmerkov (1–
3 mg) povečala sorazmerno.
Narejen je bil populacijski farmakokinetični model, sestavljen iz 120 preiskovancev v osmih študijah
pri sicer zdravih prostovoljcih z debelostjo ali bolnikih z redko genetsko boleznijo debelosti. Študijska
populacija je bila sestavljena iz 51 moških in 69 žensk, starih od 10 do 65 let, s telesno maso od 55,9
do 209 kg. V naboru podatkov so bili štirje otroci, stari od 10 do < 12 let, in 19 mladostnikov, starih
od 12 do < 17 let. V študije je bilo vključenih 29 sicer zdravih prostovoljcev z debelostjo in
91 bolnikov z redkimi genetskimi boleznimi debelosti.
Absorpcija
Po subkutani injekciji setmelanotida so se plazemske koncentracije setmelanotida v stanju
dinamičnega ravnovesja počasi povečevale in dosegle najvišje vrednosti po medianem tmaks. 8,0 ure po
odmerjanju. Biološke dostopnosti po subkutanem dajanju setmelanotida pri ljudeh niso preučevali.
Ocena variabilnosti med posamezniki (% KV) na podlagi populacijskega farmakokinetičnega modela
je bila 28,7 % (CL/F), variabilnost pri posamezniku pa 27,6 %.
FK setmelanotida pri bolnikih z BBS je bila podobna kot pri populaciji bolnikov s pomanjkanjem
POMC, PCSK in LEPR, kar kaže, da samo bolezensko stanje ne vpliva na FK setmelanotida.
Porazdelitev
Povprečni navidezni volumen porazdelitve setmelanotida po subkutanem dajanju setmelanotida 3 mg
enkrat na dan je bil na podlagi populacijskega farmakokinetičnega modela ocenjen na 48,7 l. Vezava
setmelanotida na plazemske beljakovine pri človeku je 79,1 %.
Poskusi in vitro kažejo, da setmelanotid ni substrat za OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 ali OCT2.
Podatki in vitro kažejo, da je zelo malo verjetno, da bi bil setmelanotid substrat za P-gp ali BCRP.
Biotransformacija
Ni bilo videti, da se setmelanotid pri podganah, opicah ali človeku presnavlja z jetrnimi mikrosomi ali
hepatociti ali z ledvičnimi mikrosomi.
Izločanje
Učinkovita razpolovna doba izločanja (t½) setmelanotida je bila približno 11 ur. Skupni navidezni
očistek setmelanotida v stanju dinamičnega ravnovesja po subkutanem dajanju 3 mg enkrat na dan je
bil na podlagi populacijskega farmakokinetičnega modela ocenjen na 4,86 l/h.
V 24-urnem intervalu odmerjanja po subkutanem dajanju 3 mg enkrat na dan se je približno 39 %
danega odmerka setmelanotida izločilo nespremenjenega z urinom.
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Linearnost/nelinearnost
AUC in Cmaks. setmelanotida sta se povečevala približno linearno z odmerkom po večkratnih
subkutanih odmerkih v predlaganem razponu odmerkov (1–3 mg).
Posebne populacije
Pediatrična populacija
Setmelanotida pri pediatričnih bolnikih (starih od šest do 17 let) niso ocenili. Simulacije na podlagi
populacijskih farmakokinetičnih analiz kažejo, da je pri mlajših bolnikih (ki imajo tudi nižjo telesno
maso) izpostavljenost nekoliko večja, kar podpira režim odmerjanja pri bolnikih, starih šest let in več.
Starejša populacija
Razpoložljivi podatki majhnega vzorca starejših bolnikov ne kažejo nobenega izrazitega spreminjanja
izpostavljenosti setmelanotidu s staranjem. Vendar so ti podatki preveč omejeni, da bi lahko oblikovali
zanesljive sklepe.
Okvara ledvic
Farmakokinetična analiza je pokazala za 12 %, 26 % in 49 % manjši očistek (CL/F) setmelanotida pri
bolnikih z blago, zmerno in hudo okvaro ledvic v primerjavi z bolniki z normalnim delovanjem ledvic.
Pomanjkanje POMC, vključno s pomanjkanjem PCSK1, in pomanjkanje LEPR
Prilagoditev odmerka za bolnike z blago (ocenjena hitrost glomerulne filtracije [eGFR]
60-89 ml/min/1,73 m²) ali zmerno okvaro ledvic (eGFR 30–59 ml/min/1,73 m²) ni potrebna.
Prilagoditev odmerka je priporočljiva za bolnike s hudo okvaro ledvic (eGFR 15–29 ml/min/1,73 m²)
(glejte poglavje 4.2). Setmelanotid se ne sme dajati bolnikom s končno odpovedjo ledvic (eGFR
< 15 ml/min/1,73 m²) (glejte poglavje 4.2).
Bardet-Biedlov sindrom
Pri bolnikih z blago (ocenjena hitrost glomerulne filtracije [eGFR] 60–89 ml/min/1,73 m2) ali zmerno
okvaro ledvic (eGFR 30–59 ml/min/1,73 m2) prilagajanje odmerka ni potrebno. Prilagoditev odmerka
se priporoča za bolnike s hudo okvaro ledvic (eGFR 15–29 ml/min/1,73 m2) (glejte poglavje 4.2).
Setmelanotid se ne sme dajati bolnikom s končno odpovedjo ledvic (eGFR < 15 ml/min/1,73 m2)
(glejte poglavje 4.2).
Okvara jeter
Setmelanotid je v hepatocitih človeka, podgane in opice stabilen, zato študija pri bolnikih z okvaro
jeter ni bila opravljena. Zdravilo IMCIVREE se ne sme uporabljati pri bolnikih z okvaro jeter.
Telesna masa
Vrednost CL/F setmelanotida se je spreminjala glede na telesno maso v skladu z nespremenljivim
alometričnim razmerjem.
Spol
Klinično pomembnih razlik v farmakokinetiki setmelanotida glede na spol niso opazili.
5.3

Predklinični podatki o varnosti

19

Predklinični podatki na podlagi običajnih študij farmakološke varnosti, genotoksičnosti,
karcinogenosti, plodnosti, teratogenosti ali postnatalnega razvoja ne kažejo posebnega tveganja za
človeka.
Študija razvoja in razmnoževanja pri kuncih je pri brejih samicah kuncev, zdravljenih s
setmelanotidom, pokazala povečanje embriofetalne resorpcije in izgube po implantaciji. Te učinke so
pripisali izjemnemu zmanjšanju porabe hrane pri materah, povezanemu s primarno farmakodinamično
aktivnostjo setmelanotida. V študiji razvoja in razmnoževanja pri podganah niso opazili podobnih
zmanjšanj porabe hrane in povezane embriofetalne izgube. Pri nobeni vrsti niso opazili teratogenih
učinkov.
Dve uri po subkutani injekciji v predodstavitveni fazi študije pred- in postnatalnega razvoja pri
podganah so v mleku opazili z odmerkom povezane koncentracije setmelanotida. V plazmi sesnih
mladičev pri nobenem odmerku niso odkrili merljivih koncentracij setmelanotida.
V nasprotju s primati so pri podganah in pritlikavih prašičih opazili različne srčno-žilne učinke, kot sta
povečan srčni utrip in zvišan krvni tlak. Razlog za razlike med vrstami ni jasen. Pri podganah so od
odmerka odvisne učinke setmelanotida na srčni utrip in krvni tlak povezali s povečanjem simpatičnega
tonusa; ugotovili so, da se po ponavljajočem se vsakodnevnem odmerjanju postopno zmanjšujejo.
V horoidnem pletežu pri odraslih podganah in opicah so po kroničnem dajanju opazili minimalno
citoplazemsko vakuolizacijo, povezano s pomožno snovjo mPEG-DSPE. Vakuolizacije horoidnega
pleteža niso opazili pri mladih podganah, zdravljenih s setmelanotidom/mPEG-DSPE po rojstvu od 7.
do 55. dne z 9,5-kratnikom človeškega odmerka mPEG-DSPE iz 3 mg setmelanotida na podlagi
mg/m2/dan.
Razpoložljivi podatki o kancerogenosti pri miših Tg.rasH2 kažejo, da setmelanotid in mPEG-DSPE ne
pomenita tveganja za kancerogenost pri bolnikih, z varnostno mejo 17 za setmelanotid glede na AUC
in mejo odmerka 16 za mPEG-DSPE na podlagi mg/m2/dan pri kliničnem odmerku 3 mg/dan. Ker
razpoložljivi predklinični in klinični podatki o setmelanotidu niso vzbudili zaskrbljenosti za
kancerogenost, dveletna študija kancerogenosti pri podganah ni bila opravljena.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

Natrijev N-(karbonil-metoksipolietilenglikol 2000)-1,2-distearoil-glicero-3-fosfoetanolamin (mPEG2000-DSPE)
natrijev karmelozat
manitol
fenol
benzilalkohol
dinatrijev edetat
voda za injekcije
6.2

Inkompatibilnosti

V primeru pomanjkanja študij kompatibilnosti, zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.
6.3

Rok uporabnosti

2 leti
Po prvi uporabi
28 dni ali do izteka roka uporabnosti (kar je prej).
Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.
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Kemična in fizikalna stabilnost med uporabo je bila dokazana za 28 dni pri 2–30 °C.
Z mikrobiološkega stališča se sme zdravilo po odprtju shranjevati največ 28 dni pri temperaturi od
2 °C do 30 °C. Za drugačen čas shranjevanja med uporabo in pogoje je odgovoren uporabnik.
6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C). Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni škatli za zagotovitev zaščite
pred svetlobo.
Neodprte viale lahko shranjujete pri sobni temperaturi, ki ne presega 30 °C, največ 30 dni.
Za pogoje shranjevanja po prvem odprtju zdravila glejte poglavje 6.3.
6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

Večodmerna viala 2R iz prozornega stekla tipa I z bromobutilnim zamaškom in aluminijasto zaporko.
Pakiranja:
• 1 večodmerna viala;
• 10 večodmernih vial.
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.
6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Zdravilo IMCIVREE je treba vzeti iz hladilnika približno 15 minut pred dajanjem. Druga možnost je,
da bolniki zdravilo pred dajanjem segrejejo tako, da vialo 60 sekund nežno valjajo med dlanmi.
Zdravilo IMCIVREE je treba pred vsakim injiciranjem pregledati; raztopina se ne sme uporabiti, če je
motna ali vsebuje delce.
Če je zdravilo IMCIVREE izpostavljeno temperaturam > 30 °C, ga je treba zavreči in se ne sme
uporabiti.
Za preprečevanje onesnaženja za vsako injiciranje vedno uporabite novo injekcijsko brizgo.
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Rhythm Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Radarweg 29,
1043NX Amsterdam,
Nizozemska

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

EU/1/21/1564/0001
EU/1/21/1564/0002
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9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 16. julij 2021

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila
http://www.ema.europa.eu.
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A.

PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA
SPROŠČANJE SERIJ

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA
PROMET Z ZDRAVILOM

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN
UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA
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A.

PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov proizvajalca zdravila, odgovornega za sproščanje serij
Recipharm Monts S.A.S.
18 Rue De Montbazon
Monts
37260
Francija

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept s posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek
glavnih značilnosti zdravila, poglavje 4.2).
C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

•

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

Zahteve glede predložitve PSUR za to zdravilo so določene v seznamu referenčnih datumov EU
(seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7) Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših
posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o zdravilih.
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo PSUR za to zdravilo predložiti v šestih mesecih
po pridobitvi dovoljenja za promet.
D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA
•

Načrt za obvladovanje tveganj (RMP)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in
ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet
z zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.
Posodobljen RMP je treba predložiti:
• na zahtevo Evropske agencije za zdravila;
• ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba
posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med
koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben
mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).
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PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO
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A. OZNAČEVANJE
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
ŠKATLA

1.

IME ZDRAVILA

IMCIVREE 10 mg/ml raztopina za injiciranje
setmelanotid

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 10 mg setmelanotida v 1 ml raztopine za injiciranje.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: mPEG-2000-DSPE, natrijev karmelozat, manitol, fenol, benzilalkohol, dinatrijev
edetat, voda za injekcije.
Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje
1 večodmerna viala (1 ml).
10 večodmernih vial (1 ml).

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

za subkutano uporabo
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte. Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.
27

Neodprta viala
Shranjujte v hladilniku.
Po odprtju
Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.
Po 28 dneh zavrzite.
Datum odprtja:

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Rhythm Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Radarweg 29,
1043NX Amsterdam,
Nizozemska

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/21/1564/0001
EU/1/21/1564/0002

13.

ŠTEVILKA SERIJE

LOT

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

IMCIVREE

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC
SN
NN
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH
NALEPKA NA VIALI

1.

IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

IMCIVREE 10 mg/ml injekcija
setmelanotid
za subkutano uporabo

2.

POSTOPEK UPORABE

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.

ŠTEVILKA SERIJE

LOT

5.

VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

Večodmerna viala (1 ml)

6.

DRUGI PODATKI
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B. NAVODILO ZA UPORABO
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Navodilo za uporabo
IMCIVREE 10 mg/ml raztopina za injiciranje
setmelanotid
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije
o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih
učinkih.
Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne
podatke!
Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo
škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali
medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem
navodilu. Glejte poglavje 4.
Kaj vsebuje navodilo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Kaj je zdravilo IMCIVREE in za kaj ga uporabljamo
Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo IMCIVREE
Kako uporabljati zdravilo IMCIVREE
Možni neželeni učinki
Shranjevanje zdravila IMCIVREE
Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj je zdravilo IMCIVREE in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo IMCIVREE vsebuje učinkovino setmelanotid. Uporablja se pri odraslih in otrocih, starih
šest let in več, za zdravljenje debelosti, ki jo povzročajo nekatere genetske bolezni, ki vplivajo na to,
kako možgani nadzirajo občutke lakote.
Zdravilo se uporablja za zdravljenje naslednjih genetskih bolezni:
• Bardet-Biedlovega sindroma (BBS),
• debelosti, povezane s pomanjkanjem POMC (proopiomelanokortina),
• debelosti, povezane s pomanjkanjem PCSK1 (proprotein konvertaze subtilizin/keksin tipa 1),
• debelosti, povezane s pomanjkanjem LEPR (receptorja za leptin).
Ljudem s temi boleznimi primanjkuje nekaterih naravnih snovi, ki sodelujejo pri nadzoru apetita,
oziroma pri njih te snovi ne delujejo pravilno. To poveča stopnjo lakote in privede do debelosti.
Zdravilo pomaga povrniti nadzor nad apetitom in zmanjša simptome bolezni.

2.

Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo IMCIVREE

Ne uporabljajte zdravila IMCIVREE
če ste alergični na setmelanotid ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravila IMCIVREE se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko
sestro.
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Pred začetkom zdravljenja in med zdravljenjem s tem zdravilom mora zdravnik pregledati vašo kožo
glede morebitnih znamenj in temnih predelov. Med uporabo zdravila se vam na koži lahko pojavi več
znamenj ali temnih madežev. S preverjanjem pred začetkom zdravljenja se omogoči identifikacija
morebitnih novih znamenj, ki se pojavijo po uporabi tega zdravila.
Med uporabo tega zdravila se pri moških bolnikih lahko zelo pogosto pojavijo spontane erekcije
penisa (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov). Če erekcija traja dlje kot štiri ure, morate
nujno k zdravniku. Če se dolgotrajne erekcije (priapizem) ne zdravijo, lahko zmanjšajo vašo zmožnost
doseganja erekcije v prihodnje.
Otroci
Tega zdravila ne dajajte otrokom, mlajšim od šest let, saj pri otrocih pod to starostjo ni informacij o
uporabi.
Druga zdravila in zdravilo IMCIVREE
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli
jemati katero koli drugo zdravilo.
Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z
zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.
Uporaba zdravila IMCIVREE ni priporočljiva, če ste noseči ali poskušate zanositi, saj ga pri
nosečnicah niso preučevali. Izguba telesne mase med nosečnostjo lahko škoduje otroku.
Če dojite, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo. Zdravnik se bo z vami pogovoril o
koristih in tveganjih jemanja zdravila IMCIVREE v tem obdobju.
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
To zdravilo naj ne bi vplivalo na sposobnost vožnje ali upravljanja strojev.
Zdravilo IMCIVREE vsebuje benzilalkohol
To zdravilo vsebuje 10 mg benzilalkohola v 1 ml, kar je enako 1 mg na mg vašega odmerka.
Benzilalkohol lahko povzroči alergijske reakcije.
Če ste noseči ali če dojite, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Večje količine benzilalkohola
se namreč lahko kopičijo v vašem telesu in povzročijo neželeni učinek, imenovan „metabolična
acidoza“.
Vprašajte zdravnika ali farmacevta za nasvet, če imate bolezen jeter ali ledvic. Večje količine
benzilalkohola se namreč lahko kopičijo v vašem telesu in povzročijo neželeni učinek, imenovan
„metabolična acidoza“.
Zdravilo IMCIVREE vsebuje natrij
To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni „brez natrija“.

3.

Kako uporabljati zdravilo IMCIVREE

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Zdravilo IMCIVREE se daje v obliki podkožne injekcije, enkrat na dan na začetku dneva. Zdravilo je
namenjeno dolgotrajni uporabi.
Zdravnik vam bo povedal, kolikšen odmerek si morate injicirati.
32

Debelost zaradi pomanjkanja proopiomelanokortina, debelost zaradi pomanjkanja proprotein
konvertaze subtilizin/keksin tipa 1 in debelost zaradi pomanjkanja receptorja za leptin.
Pri odraslih in otrocih, starih 12 let ali več, so priporočeni odmerki naslednji:
Teden zdravljenja
Dnevni odmerek v mg
Injicirani volumen
1.–2. teden
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
3. teden in naprej
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki
2,5 mg enkrat na dan
0,25 ml enkrat na dan
sprejemljivi
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki
3 mg enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan
sprejemljivi
Pri otrocih, starih od 6 do < 12 let, so priporočeni odmerki naslednji:
Teden zdravljenja
Dnevni odmerek v mg
1.–2. teden
0,5 mg enkrat na dan
3.–5. teden
1 mg enkrat na dan
6. teden in naprej
2 mg enkrat na dan
Če odmerek ne zadošča in so neželeni učinki
2,5 mg enkrat na dan
sprejemljivi

Injicirani volumen
0,05 ml enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
0,25 ml enkrat na dan

Pri bolnikih z blago ali zmerno boleznijo ledvic niso potrebne nobene spremembe režima odmerjanja.
Za odrasle in otroke, stare od 12 do 17 let, s hudo okvaro ledvic so priporočeni naslednji odmerki:
Teden zdravljenja
Dnevni odmerek v mg Injicirani volumen
1.–2. teden
0,5 mg enkrat na dan
0,05 ml enkrat na dan
3. teden in naprej (če so neželeni učinki
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
sprejemljivi)
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
sprejemljivi
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki
2,5 mg enkrat na dan
0,25 ml enkrat na dan
sprejemljivi
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki
3 mg enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan
sprejemljivi
Če neželeni učinki začetnega odmerka 0,5 mg niso sprejemljivi, je treba odmerek zmanjšati na
0,25 mg (0,025 ml). Če so neželeni učinki odmerka 0,25 mg enkrat na dan sprejemljivi, se titriranje
odmerka nadaljuje.
Če po začetnem odmerku neželeni učinki naslednjega odmerka niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša
na prejšnji odmerek. Če bolnik dobro prenaša neželene učinke zmanjšanega odmerka, se titriranje
odmerka nadaljuje.
Če neželeni učinki odmerka 3 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 2,5 mg in zdravljenje se
nadaljuje s tem odmerkom.
Pri otrocih, starih od 6 do manj kot 12 let, s hudo okvaro ledvic, so priporočeni naslednji odmerki:
Teden zdravljenja
Dnevni odmerek v mg Injicirani volumen
1.–2. teden
0,25 mg enkrat na dan 0,025 ml enkrat na dan
3.–5. teden (če so neželeni učinki sprejemljivi)
0,5 mg enkrat na dan
0,05 ml enkrat na dan
6. teden in naprej (če so neželeni učinki
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
sprejemljivi)
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
sprejemljivi
Če neželeni učinki začetnega odmerka 0,25 mg niso sprejemljivi, je treba zdravljenje prekiniti.
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Če po začetnem odmerku neželeni učinki naslednjega odmerka niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša
na prejšnji odmerek. Če bolnik dobro prenaša neželene učinke zmanjšanega odmerka, se titriranje
odmerka nadaljuje.
Če neželeni učinki odmerka 2 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 1 mg in zdravljenje se
nadaljuje s tem odmerkom.
Bardet-Biedlov sindrom
Pri odraslih in otrocih, starih 16 let ali več, so priporočeni odmerki naslednji:
Teden zdravljenja
Dnevni odmerek v mg
Injicirani volumen
1.–2. teden
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
3. teden in naprej (če so neželeni učinki
3 mg enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan
sprejemljivi)
Če neželeni učinki začetnega odmerka 2 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 1 mg (0,1 ml).
Če so neželeni učinki dnevnega odmerka 1 mg na dan sprejemljivi, se titriranje nadaljuje.
Če po začetnem odmerku neželeni učinki naslednjega odmerka niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša
na prejšnji odmerek. Če bolnik dobro prenaša neželene učinke zmanjšanega odmerka, se titriranje
odmerka nadaljuje.
Če neželeni učinki odmerka 3 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 2 mg in nadaljujete s tem
odmerkom.
Pri otrocih, starih od 6 do manj kot 16 let, so priporočeni odmerki naslednji:
Teden zdravljenja
Dnevni odmerek v mg Injicirani volumen
1. teden
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
2. teden (če so neželeni učinki sprejemljivi)
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
3. teden in naprej (če so neželeni učinki
3 mg enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan
sprejemljivi)
Če neželeni učinki začetnega odmerka 1 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 0,5 mg
(0,05 ml). Če so neželeni učinki odmerka 0,5 mg sprejemljivi, se titriranje odmerka nadaljuje.
Če po začetnem odmerku neželeni učinki naslednjega odmerka niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na
prejšnji odmerek. Če bolnik dobro prenaša neželene učinke zmanjšanega odmerka, se titriranje odmerka
nadaljuje.
Če neželeni učinki odmerka 3 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 2 mg in nadaljujete s tem
odmerkom.
Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro ledvic sprememba odmerka ni potrebna.
Pri odraslih in otrocih, starih od 16 do 17 let, s hudo okvaro ledvic so priporočeni odmerki naslednji:
Teden zdravljenja
Dnevni odmerek v mg
Injicirani volumen
1.–2. teden
0,5 mg enkrat na dan
0,05 ml enkrat na dan
3. teden in naprej (če so neželeni učinki
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
sprejemljivi)
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki 2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
sprejemljivi
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki 2,5 mg enkrat na dan
0,25 ml enkrat na dan
sprejemljivi
Če odmerek ni zadosten in so neželeni učinki 3 mg enkrat na dan
0,3 ml enkrat na dan
sprejemljivi
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Če neželeni učinki začetnega odmerka 0,5 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 0,25 mg
(0,025 ml). Če so neželeni učinki odmerka 0,25 mg enkrat na dan sprejemljivi, se titriranje odmerka
nadaljuje.
Če po začetnem odmerku neželeni učinki naslednjega odmerka niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na
prejšnji odmerek. Če so neželeni učinki zmanjšanega odmerka sprejemljivi, se titriranje odmerka
nadaljuje.
Če neželeni učinki odmerka 3 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 2,5 mg in nadaljujete s tem
odmerkom.
Pri otrocih, starih 6 do manj kot 16 let, s hudo okvaro ledvic so priporočeni odmerki naslednji:
Teden zdravljenja
Dnevni odmerek v mg
Injicirani volumen
1.–2. teden
0,25 mg enkrat na dan
0,25 ml enkrat na dan
3.–5. teden (če so neželeni učinki
0,5 mg enkrat na dan
0,05 ml enkrat na dan
sprejemljivi)
6. teden in naprej (če so neželeni učinki
1 mg enkrat na dan
0,1 ml enkrat na dan
sprejemljivi)
Če odmerek ne zadostuje in so neželeni
2 mg enkrat na dan
0,2 ml enkrat na dan
učinki sprejemljivi
Če neželeni učinki začetnega odmerka 0,25 mg niso sprejemljivi, je treba zdravljenje prekiniti.
Če po začetnem odmerku neželeni učinki naslednjega odmerka niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša
na prejšnji odmerek. Če bolnik dobro prenaša neželene učinke zmanjšanega odmerka, se titriranje
nadaljuje.
Če neželeni učinki odmerka 2 mg niso sprejemljivi, se odmerek zmanjša na 1 mg in nadaljujete s tem
odmerkom.
Zdravnik mora redno preverjati, kako učinkovito je to zdravilo, in po potrebi prilagoditi odmerek. Pri
otrocih in mladostnikih, ki še rastejo, je treba spremljati vpliv na izgubo telesne mase ter rast in razvoj.
To zdravilo je namenjeno dolgotrajni uporabi. Prekinitev ali neredna uporaba lahko privede do vrnitve
ali poslabšanja vaših simptomov. Skrbno upoštevajte urnik odmerjanja po navodilih zdravnika ali
farmacevta.
Kako injicirati zdravilo IMCIVREE
Zdravilo IMCIVREE se injicira v maščobno plast pod kožo na predelu trebuha. Zdravnik, farmacevt
ali medicinska sestra vam bodo pokazali, kako morate to storiti. Ko znate injekcijo dati sebi ali
svojemu otroku, boste to lahko počeli doma.
Zdravilo IMCIVREE je treba injicirati na začetku dneva, da se čim bolj zmanjša lakota v času
budnosti. Zdravilo IMCIVREE se lahko uporablja ne glede na časovni razpored obrokov.
Pred injiciranjem zdravila IMCIVREE natančno preberite naslednja navodila.
1. korak. Priprava na injiciranje
Pripravite si potrebščine, ki jih boste potrebovali, in jih položite na čisto, ravno površino.
Potrebovali boste naslednje potrebščine; na voljo so ločeno:
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ALKOHOLNI
ROBČEK

BLAZINICA IZ
GAZE

Umijte si roke z milom in toplo vodo.
Odprite dva alkoholna robčka in blazinico iz gaze.

-

2. korak. Pregled viale
Preverite datum izteka roka uporabnosti zdravila, ki je naveden na nalepki na viali po oznaki
EXP: MM/LLLL.

-

-

-

Tekočina mora biti videti bistra do rahlo rumena.
Zdravila ne uporabite, če:
je datum izteka roka uporabnosti zdravila pretekel,
je tekočina motna,
v viali plavajo delci,
je plastični pokrovček na novi viali poškodovan ali ga ni,
je bila viala shranjena pri temperaturi nad 30 °C.

3. korak. Priprava viale
Počakajte, da se viala pred uporabo segreje na sobno temperaturo. To storite tako, da vialo
vzamete iz hladilnika 15 minut pred injiciranjem ali pa vialo 60 sekund nežno valjate med
dlanmi.
Za segrevanje viale ne uporabite tople vode, mikrovalovne pečice ali drugega aparata.
Viale ne stresajte.
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-

-

Če uporabite novo vialo, odstranite plastični pokrovček in ga zavrzite med gospodinjske
odpadke.

Z alkoholnim robčkom očistite vrh sivega zamaška viale. Uporabljeni alkoholni robček zavrzite
med gospodinjske odpadke.
Zamaška viale ne odstranite.

4. korak. Priprava injekcijske brizge
Za odmerke 0,25 mg (0,025 ml ali 2,5 enote) uporabite 0,3-mililitrsko injekcijsko brizgo s
koraki po 0,5 enote in iglo premera 29–31 G z dolžino igle 6–13 mm, ki je primerna za
podkožno injiciranje.
odmerek 0,25 mg = 0,025 ml ali 2,5 enote

-

Za odmerke 0,5 mg–0,3 mg (0,05 ml–0,3 ml) uporabite 1-mililitrsko brizgo z odmernimi koraki
po 0,01 ml in iglo premera 28–29 G z dolžino igle 6–13 mm, ki je primerna za podkožno
injiciranje.
- 0,5 mg = 0.05 ml
odmerek
-

odmerek 1 mg = 0,1 ml
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odmerek 2 mg = 0,2 ml

odmerek 3 mg = 0,3 ml

Zaščitni pokrovček igle pustite nameščen in povlecite bat nazaj, da se injekcijska brizga napolni
z zrakom v prostornini, ki je enaka količini zdravila, ki se bo uporabilo.

-

-

Odstranite pokrovček igle z injekcijske brizge. Pokrovček povlecite naravnost dol in stran od
telesa.

-

Vialo postavite pokonci na ravno površino. Držite injekcijsko brizgo in jo postavite neposredno
nad vialo. Iglo vstavite naravnost navzdol v osrednji del sivega zamaška viale.

-

Potisnite bat navzdol, da zrak iz injekcijske brizge injicirate v vialo.

-

-

-

Ne da bi odstranili iglo, nežno obrnite vialo navzdol.
Prepričajte se, da je konica igle v celoti v tekočini zdravila in ne v zraku nad tekočino.

Počasi povlecite bat nazaj, da injekcijsko brizgo napolnite s količino zdravila, ki jo potrebujete za
svoj odmerek. Ko odmerjate odmerek, odčitajte enote, ki se začenjajo na koncu, in sicer
najbližje črnemu gumijastemu zamašku.
Igla naj ostane v viali, pri tem pa preverite prisotnost večjih zračnih mehurčkov v injekcijski
brizgi.

38

majhni
zračni
mehurčki

-

veliki
zračni
mehurčki

Če vidite zračne mehurčke, jih morate odstraniti iz injekcijske brizge. To storite tako:
S prstom nežno potrkajte ob strani injekcijske brizge, da se zračni mehurček dvigne na vrh
brizge.
Injekcijsko brizgo izpraznite nazaj v vialo.
Po zgornjih korakih injekcijsko brizgo znova napolnite. Tokrat bat povlecite počasneje in
poskrbite, da je konica igle vedno v celoti v tekočini v viali, da se zmanjša verjetnost pojava
zračnih mehurčkov.
-

-

Ko v injekcijski brizgi ni več velikih zračnih mehurčkov, vialo postavite pokonci na trdo
površino.

-

Vialo držite z eno roko, s konicami prstov druge roke pa telo injekcijske brizge. Iglo izvlecite
naravnost navzgor in ven iz viale.

-

Injekcijsko brizgo položite na trdo površino in pazite, da se konica igle ne dotakne površine.
Pokrovčka ne nameščajte nazaj na iglo.

5. korak. Priprava mesta za injiciranje
Na trebuhu izberite mesto za injiciranje.
Mesto injiciranja vsak dan menjajte.
Mesto injiciranja mora biti vsaj 5 cm vstran od popka.
Ne injicirajte v pordel, otekel ali razdražen predel.

5 cm

-

Izbrano mesto injiciranja s krožnimi gibi očistite z drugim alkoholnim robčkom.
39

-

Pustite, da se koža približno 10 sekund suši.
Očiščenega predela se ne dotikajte, ga ne pahljajte in ne pihajte vanj.

6. korak. Injiciranje zdravila IMCIVREE
Injekcijsko brizgo primite s palcem in kazalcem roke, s katero pišete.
S palcem in kazalcem druge roke nežno naredite kožno gubo, veliko približno 5 cm. Kožno
gubo držite, dokler injiciranje ni končano.

-

Injekcijsko brizgo držite na sredini, pod pravim kotom glede na kožo, in iglo potisnite
naravnost v mesto injiciranja ter pazite, da iglo zabodete do konca.
Med vstavljanjem igle ne držite in ne pritiskajte bata.

-

S palcem in sredincem držite telo injekcijske brizge, s kazalcem pa počasi potiskajte bat in
injicirajte zdravilo.

-

Po injiciranju zdravila IMCIVREE štejte do 5, da iz injekcijske brizge zagotovo iztisnete vso
zdravilo.
Popustite kožno gubo in izvlecite iglo.
Z blazinico iz gaze nežno pritisnite na mesto injiciranja in jo nato zavrzite med gospodinjske
odpadke.
Uporabljeno injekcijsko brizgo zavrzite v vsebnik za odstranjevanje ostrih odpadkov. Ne smete
je odvreči med gospodinjske odpadke.
Če je v viali ostalo še kaj zdravila, jo do naslednjega odmerka pospravite nazaj v škatlo in nato
v hladilnik ali na varno mesto s temperaturo pod 30 °C.

-
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Če ste uporabili večji odmerek zdravila IMCIVREE, kot bi smeli
Če ste vi ali vaš otrok uporabili večji odmerek zdravila IMCIVREE, kot bi smeli, se posvetujte z
zdravnikom.
Če ste pozabili uporabiti zdravilo IMCIVREE
Če ste pozabili injicirati zdravilo, odmerek izpustite in naslednji odmerek injicirajte ob običajnem
času. Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.
Če ste prenehali uporabljati zdravilo IMCIVREE
Če prenehate uporabljati to zdravilo, se lahko zgodi, da se občutek lakote vrne in prenehate izgubljati
telesno maso.
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali
medicinsko sestro.

4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.
Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov)
temni predeli ali lise na koži
bolečina, podplutbe ali vnetje (pordelost in/ali oteklina) na mestu injiciranja
občutek siljenja na bruhanje ali bruhanje
glavobol
spontane erekcije penisa

-

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)
suha, pordela ali srbeča koža
bolečina
povečano potenje
obarvani predeli ali lise na koži
lezije na koži
izguba las in dlak
občutek utrujenosti
občutek šibkosti
suha usta
prebavne motnje
driska
občutek zaprtosti
bolečina v želodcu
omotica
povečane erekcije penisa
težave s spanjem
občutek depresivnosti
sprememba spolnega vzburjenja
povečano spolno poželenje
novotvorba na koži
bolečina v hrbtu
mišični krči
bolečina v rokah ali nogah
vročinski oblivi
vrtoglavica
Občasni (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 100 bolnikov)
rjave pike ali pege na koži
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-

pordelost kože
izpuščaj
črte ali proge na vaši koži
sprememba barve las in dlak
bulica na koži
vnetje kože
spremembe barve nohtov ali grebeni na nohtih
bolečina v prsnem košu
občutljivost za toploto ali mraz
srbenje okoli mesta injiciranja
mrzlica
občutek mrazenja
občutek vročine
sprememba barve dlesni
napihnjen trebuh
povečano slinjenje
vetrovi
zgaga
zaspanost
povečana občutljivost na vizualne dražljaje, zvok, dotik in vonj
migrenski glavobol
izguba ali sprememba občutka za vonj
motnje okušanja
tesnoba
sprememba razpoloženja
motnja ejakulacije
ženska nezmožnost doseči ali ohraniti spolno vzburjenje
neugodje ali občutljivost spolovil
zmanjšano spolno poželenje
motnje ženskih spolovil
depresivno razpoloženje
motnje spanja
novotvorba v očesu
nočne more
ploščato, obarvano znamenje na vaši koži
bolečine v sklepih
zehanje
kašelj
izcedek iz nosu
bolečina v mišicah ali kosteh prsnega koša
sprememba barve beločnic (beli del očesa)
porumenelost oči

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali
medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O
neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v
Prilogi V. S tem ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o
varnosti tega zdravila.

5.

Shranjevanje zdravila IMCIVREE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in viali.
Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
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Zdravilo IMCIVREE je treba shranjevati v hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C do izteka roka
uporabnosti, ki je naveden na škatli. Zdravilo IMCIVREE se lahko shranjuje tudi pri sobni
temperaturi, ki ne presega 30 °C, in sicer do 30 dni ali do izteka roka uporabnosti zdravila, kar je prej.
Vse viale (tudi odprte) shranjujte v originalni škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Po prvi
uporabi viale jo po 28 dneh zavrzite.
Tega zdravila ne zamrzujte.
Če zdravilo IMCIVREE izpostavite temperaturam nad 30 °C, zdravila ne uporabite in ga zavrzite v
skladu z lokalnimi smernicami. Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite lebdeče delce ali motnost.
Za vsako injiciranje uporabite novo injekcijsko brizgo.
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.
6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo IMCIVREE
Učinkovina je setmelanotid. Ena večodmerna viala vsebuje 10 mg setmelanotida v 1 ml
raztopine za injiciranje.
Druge sestavine zdravila so:
benzilalkohol (glejte poglavje 2 – Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo
IMCIVREE)
Natrijev N-(karbonil-metoksipolietilenglikol 2000)-1,2-distearoil-glicero-3-fosfoetanolamin
(mPEG-2000-DSPE)
natrijev karmelozat (glejte poglavje 2 – Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo
IMCIVREE)
manitol
fenol
dinatrijev edetat (glejte poglavje 2 – Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo
IMCIVREE)
voda za injekcije
Izgled zdravila IMCIVREE in vsebina pakiranja
Zdravilo IMCIVREE je bistra, brezbarvna do rahlo obarvana raztopina.
To zdravilo je na voljo v prozornih steklenih vialah z zamaškom in zaporko, ki vsebujejo 1 ml
raztopine za injiciranje.
Zdravilo IMCIVREE je na voljo v pakiranjih, ki vsebujejo 1 ali 10 večodmernih vial.
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
Rhythm Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Radarweg 29,
1043NX Amsterdam,
Nizozemska
Proizvajalec
Recipharm Monts S.A.S.
18 Rue De Montbazon
Monts
37260
FRANCIJA
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Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne
Drugi viri informacij
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila:
http://www.ema.europa.eu.
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