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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje
misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.
1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Varje förfylld injektionspenna innehåller 150 mg risankizumab i 1 ml lösning.
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Varje förfylld spruta innehåller 150 mg risankizumab i 1 ml lösning.
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Varje förfylld spruta innehåller 75 mg risankizumab i 0,83 ml lösning.
Risankizumab är en humaniserad monoklonal antikropp av typen immunglobulin G1 (lgG1) som
produceras i ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) med rekombinant DNA-teknik.
Hjälpämnen med känd effekt (endast 75 mg injektionsvätska, lösning)
Detta läkemedel innehåller 68,0 mg sorbitol per 150 mg dos.
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska).
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta
Lösningen är färglös till gul och klar till svagt opalescent.
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Lösningen är färglös till svagt gulaktig och klar till svagt opalescent.
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4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Plackpsoriasis
Skyrizi är avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk
behandling.
Psoriasisartrit
Skyrizi som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX) är avsett för behandling av aktiv
psoriasisartrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera
sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).
4.2

Dosering och administreringssätt

Detta läkemedel är avsett att användas under vägledning och överinseende av läkare med erfarenhet av
diagnos och behandling av de sjukdomar som Skyrizi är avsett för.
Dosering
Den rekommenderade dosen är 150 mg som administreras via subkutan injektion vid vecka 0, vecka 4
och därefter var 12:e vecka (antingen som två injektioner med 75 mg förfylld spruta eller som en
injektion med 150 mg förfylld injektionspenna eller förfylld spruta).
Behandlingsavbrott bör övervägas för patienter som inte har visat något svar efter 16 veckors
behandling. Vissa patienter med plackpsoriasis, som till en början uppvisar ett partiellt svar på
behandlingen, kan senare uppnå ytterligare förbättring med fortsatt behandling i mer än 16 veckor.
Missad dos
Om en dos missas ska dosen tas så snart som möjligt. Därefter ska doseringen återupptas enligt
ordinarie schema.
Särskilda populationer
Äldre (≥ 65 år)
Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 5.2).
Det finns begränsad information om behandling av personer ≥ 65 år.
Nedsatt njur- eller leverfunktion
Inga särskilda studier har utförts för att utvärdera vilken effekt nedsatt lever- eller njurfunktion har på
farmakokinetiken hos risankizumab. Dessa tillstånd förväntas generellt sett inte ha någon signifikant
inverkan på farmakokinetiken hos monoklonala antikroppar och inga dosjusteringar anses vara
nödvändiga (se avsnitt 5.2).
Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för risankizumab hos barn och ungdomar i åldern 5 till 18 år har inte fastställts.
Inga data finns tillgängliga.
Det finns ingen relevant användning av risankizumab hos barn yngre än 6 år för indikationen måttlig
till svår plackpsoriasis eller hos barn yngre än 5 år för indikationen psoriasisartrit.
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Överviktiga patienter
Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 5.2).
Administreringssätt
Skyrizi administreras via subkutan injektion.
Injektionen ska ges i låret eller buken. Patienter ska inte injicera i områden där huden är öm, har
blåmärken, erytem, är förhårdnad eller påverkad av psoriasis.
Patienter kan själva injicera Skyrizi efter att ha tränats i subkutan injektionsteknik. Patienter ska
instrueras att läsa de ”Instruktioner för användning” som följer med bipacksedeln före administrering.
Administrering av Skyrizi på utsidan av överarmen får bara utföras av sjukvårdspersonal eller
vårdgivare.
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Två förfyllda sprutor ska injiceras för hela dosen om 150 mg. Dessa två injektioner ska ges på olika
anatomiska platser.
4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos, se avsnitt 4.4).
4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet
För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och
tillverkningssatsnummer dokumenteras.
Infektioner
Risankizumab kan öka risken för infektion.
För patienter med kronisk infektion, återkommande infektioner eller kända riskfaktorer för infektion,
bör risankizumab användas med försiktighet. Behandling med risankizumab bör inte påbörjas hos
patienter med klinisk betydelsefull aktiv infektion förrän infektionen gått över eller behandlats på
lämpligt sätt.
Patienter som behandlas med risankizumab ska instrueras att söka medicinsk rådgivning om tecken
eller symtom på kliniskt betydelsefull kronisk eller akut infektion uppstår. Om en patient utvecklar en
sådan infektion eller inte svarar på insatt standardbehandling för infektionen ska patienten övervakas
noga och risankizumab ska inte administreras förrän infektionen har gått över.
Tuberkulos
Innan behandling med risankizumab påbörjas bör patienterna undersökas med avseende på
tuberkulosinfektion (TB). Patienter som får risankizumab bör övervakas avseende tecken och
symtom på aktiv TB. Behandling mot TB bör övervägas innan behandling med risankizumab påbörjas
hos patienter med anamnes på latent eller aktiv TB för vilka en adekvat behandlingskur inte kan
bekräftas.
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Immuniseringar
Överväg att slutföra alla lämpliga vaccinationer enligt aktuella riktlinjer för vaccinering innan
behandling med risankizumab påbörjas. Om en patient har blivit vaccinerad med levande viralt eller
bakteriellt vaccin är rekommendationen att vänta minst 4 veckor innan behandling med risankizumab
påbörjas. Patienter som behandlas med risankizumab bör inte få levande vaccin under pågående
behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling (se avsnitt 5.2).
Överkänslighet
Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska administreringen av risankizumab omedelbart
avbrytas och lämplig behandling påbörjas.
Hjälpämnen med känd effekt
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna eller förfylld spruta
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per förfylld injektionspenna eller
förfylld spruta, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Detta läkemedel innehåller 68,0 mg sorbitol per 150 mg dos.
Den additiva effekten av samtidigt administrerade läkemedel som innehåller sorbitol (eller fruktos)
och födointag som innehåller sorbitol (eller fruktos) ska beaktas.
Detta läkemedel innehåll mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 150 mg dos, d.v.s. är näst
intill ”natriumfritt”.
4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Risankizumab förväntas inte genomgå metabolism med hjälp av leverenzymer eller renal eliminering.
Inga interaktioner förväntas mellan risankizumab och inhibitorer, inducerare eller substrat till
läkemedelsmetaboliserande enzymer och ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.2).
Samtidig immunsuppressiv behandling eller ljusbehandling
Säkerhet och effekt för risankizumab i kombination med immunsuppressiva läkemedel, inklusive
biologiska läkemedel eller ljusbehandling, har inte utvärderats.
4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor
Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst
21 veckor efter avslutad behandling.
Graviditet
Det finns ingen eller begränsad mängd data (färre än 300 graviditeter) från användning av
risankizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta
reproduktionstoxikologiska effekter. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av
risankizumab under graviditet.
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Amning
Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölk. Det är dock känt att humant IgG utsöndras i
bröstmjölk under de första dagarna efter födseln, vilket sjunker till låga koncentrationer kort därefter.
En risk för det ammande spädbarnet kan därför inte uteslutas under denna korta period. Ett beslut
måste tas huruvida man ska avbryta/avstå från behandling med risankizumab efter att man tagit hänsyn
till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandlingen med risankizumab för kvinnan.
Fertilitet
Effekten av risankizumab på fertiliteten hos människa har inte utvärderats. Djurstudier visar inga
direkta eller indirekta skadliga effekter avseende fertilitet.
4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Risankizumab har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda
maskiner.
4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen
De vanligast rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektioner (från 13 % vid psoriasis till
15,6 % vid Crohns sjukdom).
Biverkningstabell
Biverkningar för risankizumab från kliniska studier (tabell 1) för psoriasis och psoriasisartrit är listade
enligt MedDRA-organsystemklass och är baserade på följande konvention: mycket vanliga (≥1/10),
vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket
sällsynta (<1/10 000).
Tabell 1: Biverkningstabell
Organsystemklass
Infektioner och
infestationer

Centrala och perifera
nervsystemet
Hud och subkutan
vävnad
Allmänna symtom
och/eller symtom vid
administreringsstället
a
b
c
d
e

Frekvens
Mycket vanliga
Vanliga
Mindre vanliga
Vanliga

Biverkningar
Övre
luftvägsinfektioner a
Tinea-infektioner b
Follikulit
Huvudvärkc

Vanliga

Klåda

Vanliga

Trötthetd
Reaktioner vid
injektionsställete

Inklusive: luftvägsinfektion (viral, bakteriell eller ospecificerad), sinuit (inklusive
akut), rinit, nasofaryngit, faryngit (inklusive viral), tonsillit, laryngit, trakeit.
Inklusive: tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea versicolor, tinea manuum,
onykomykos, tinea infektion
Inklusive: huvudvärk, spänningshuvudvärk, bihålerelaterad huvudvärk
Inklusive: trötthet, asteni
Inklusive: blåmärken vid injektionsstället, erytem, hematom, blödning, irritation,
smärta, klåda, reaktion, svullnad, induration, utslag
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Beskrivning av utvalda biverkningar
Infektioner
Infektionsfrekvensen var 75,5 händelser per 100 patientår i det kliniska studieprogrammet för psoriasis
och 43,0 händelser per 100 patientår i det kliniska studieprogrammet för psoriasisartrit, inklusive
långtidsexponering för risankizumab. Majoriteten av fallen var icke-allvarliga och milda till måttliga i
svårighetsgrad och ledde inte till utsättning av risankizumab. Frekvensen av allvarliga infektioner var
1,7 händelser per 100 patientår i psoriasisstudierna och 2,6 händelser per 100 patientår i
psoriasisartritstudierna (se avsnitt 4.4).
Psoriasisartrit
Den övergripande säkerhetsprofilen hos patienter med psoriasisartrit som behandlades med
risankizumab överensstämde med säkerhetsprofilen hos patienter med plackpsoriasis.
Immunogenicitet
Som med alla terapeutiska proteiner finns det en risk för immunogenicitet med risankizumab.
Detektion av antikroppsbildning är starkt beroende av känsligheten och specificiteten hos
analysmetoden.
Hos patienter behandlade med rekommenderad klinisk dos av risankizumab i upp till 52 veckor i de
kliniska psoriasisstudierna upptäcktes behandlingsutlösta antikroppar mot läkemedlet och
neutraliserande antikroppar hos 24 % (263/1 079) respektive 14 % (150/1 079) av de utvärderade
patienterna.
För de flesta patienterna med psoriasis förknippades förekomsten av antikroppar mot risankizumab
inklusive neutraliserande antikroppar inte med förändringar i klinisk respons eller säkerhet. Bland de
få patienter (ungefär 1 %; 7/1 000 vid vecka 16 och 6/598 vid vecka 52) med hög antikroppstiter
(>128), verkade det kliniska svaret vara reducerat. Förekomsten av reaktioner vid injektionsstället är
numeriskt högre i grupperna som är positiva för antikroppar mot läkemedlet jämfört med grupperna
som är negativa för antikroppar mot läkemedlet på kort sikt (16 veckor: 2,7 % mot 1,3%) och vid
behandling på lång sikt (>52 veckor: 5,0 % mot 3,3 %). Reaktionerna vid injektionsstället var alla
milda till måttliga i svårighetsgrad, ingen var allvarlig och ingen ledde till utsättning av risankizumab.
Hos patienter behandlade med rekommenderad klinisk dos av risankizumab i upp till 28 veckor i de
kliniska studierna av psoriasisartrit, upptäcktes behandlingsutlösta antikroppar mot läkemedlet och
neutraliserande antikroppar hos 12,1 % (79/652) respektive 0 % (0/652) av de utvärderade patienterna.
Antikroppar mot risankizumab påverkade inte klinisk respons eller säkerhet vid psoriasisartrit.
Äldre
Det finns begränsad säkerhetsinformation om behandling av personer ≥65 år.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt
att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas
att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.
4.9

Överdosering

I händelse av överdosering är rekommendationen att patienten övervakas med avseende på tecken eller
symtom på biverkningar och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.
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5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: immunsuppressiva medel, interleukinhämmare, ATC-kod: L04AC18
Verkningsmekanism
Risankizumab är en humaniserad monoklonal antikropp av typen immunglobulin G1 (IgG1) som med
hög affinitet binder selektivt till p19-subenheten på humant interleukin-23 (IL-23) cytokin, utan att
binda till IL-12 och hämmar dess interaktion med IL-23 receptorkomplexet. IL-23 är ett cytokin som
är inblandat i inflammatoriska reaktioner och immunsvar. Genom att blockera IL-23 från att binda till
dess receptor hämmar risankizumab IL-23-beroende cellsignalering och frisättning av proinflammatoriska cytokiner.
Farmakodynamisk effekt
I en studie av psoriasispatienter nedreglerades genuttrycket i huden för de gener som är förknippade
med IL-23/IL-17-axeln efter enkeldoser med risankizumab. Minskad epidermal tjocklek, infiltration
av inflammatoriska celler och uttryck av sjukdomsmarkörer för psoriasis observerades också i
psoriasislesioner.
I en studie av patienter med psoriasisartrit sågs en statistiskt signifikant samt kliniskt betydelsefull
reduktion av biomarkörer associerade med IL-23 och IL-17, inklusive IL-17A, IL-17F och IL-22 i
serum vid vecka 24 jämfört med baslinjen efter subkutan behandling med 150 mg risankizumab vid
vecka 0, vecka 4 och var 12:e vecka därefter.
Klinisk effekt och säkerhet
Plackpsoriasis
Effekt och säkerhet för risankizumab bedömdes hos 2 109 patienter med måttlig till svår
plackpsoriasis i fyra randomiserade, dubbelblinda multicenterstudier (ULTIMMA-1, ULTIMMA-2,
IMMHANCE och IMMVENT). De patienter som deltog var 18 år och äldre med plackpsoriasis som
täckte ≥10% av kroppsytan (Body Surface Area, BSA), ett sPGA-värde (static Physician Global
Assessment) på ≥3 i den övergripande bedömningen (tjocklek/induration av plack, erytem och
fjällning) av psoriasis på en skala med svårighetsgrad 0 till 4, ett PASI-värde (Psoriasis Area and
Severity Index) på ≥12 och var kandidater för systemisk behandling eller ljusbehandling.
Totalt sett hade patienterna ett medianvärde för PASI vid baslinjen på 17,8, ett medianvärde för BSA
på 20,0 % och ett medianvärde för DLQI vid baslinjen på 13,0. 19,3 % av patienterna hade ett sPGAvärde av ”svår psoriasis” vid baslinjen och 80,7 % av patienterna hade ”måttlig psoriasis” vid
baslinjen. Totalt hade 9,8 % av studiepatienterna anamnes på en diagnosticerad psoriasisartrit.
I alla studier var 30,9 % av patienterna naiva för någon form av systemisk behandling (inklusive ickebiologisk och biologisk), 38,1 % hade tidigare fått fototerapi eller fotokemoterapi, 48,3 % hade
tidigare fått icke-biologisk systemisk behandling, 42,1 % hade tidigare fått biologisk behandling och
23,7 % hade fått minst ett anti-TNF-alfa-läkemedel för behandling av psoriasis.
ULTIMMA-1 och ULTIMMA-2
I ULTIMMA-1 och ULTIMMA-2 deltog 997 patienter (598 randomiserade till risankizumab 150 mg,
199 till ustekinumab 45 mg eller 90 mg [utifrån vikt vid baslinjen] och 200 till placebo). Patienterna
fick behandling vid vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka. De två co-primära effektmåtten i
ULTIMMA-1 och ULTIMMA-2 var andelen patienter som uppnådde 1) PASI 90-respons och 2)
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sPGA-värde utläkt eller nästan utläkt (sPGA 0 eller 1) vid vecka 16 jämfört med placebo. Resultaten
för de co-primära effektmåtten presenteras i tabell 2 och figur 1.
Tabell 2: Effekt- och livskvalitetsresultat hos vuxna med plackpsoriasis i ULTIMMA-1 och
ULTIMMA-2
Risankizumab
(N=304)
n (%)

ULTIMMA-1
Ustekinumab
(N=100)
n (%)

Placebo
(N=102)
n (%)

Risankizumab
(N=294)
n (%)

ULTIMMA-2
Ustekinumab
(N=99)
n (%)

Placebo
(N=98)
n (%)

sPGA utläkt eller nästan utläkt (0 eller 1)
267 (87,8)
63 (63,0)
8 (7,8)
246 (83,7)
61 (61,6)
5 (5,1)
Vecka 16a
Vecka 52
262 (86,2)
54 (54,0)
-245 (83,3)
54 (54,5)
-sPGA utläkt (0)
Vecka 16
112 (36,8)
14 (14,0)
2 (2,0)
150 (51,0)
25 (25,3)
3 (3,1)
Vecka 52
175 (57,6)
21 (21,0)
-175 (59,5)
30 (30,3)
-PASI 75
Vecka 12
264 (86,8)
70 (70,0)
10 (9,8)
261 (88,8)
69 (69,7)
8 (8,2)
Vecka 52
279 (91,8)
70 (70,0)
-269 (91,5)
76 (76,8)
-PASI 90
Vecka 16a
229 (75,3)
42 (42,0)
5 (4,9)
220 (74,8)
47 (47,5)
2 (2,0)
Vecka 52
249 (81,9)
44 (44,0)
-237 (80,6)
50 (50,5)
-PASI 100
Vecka 16
109 (35,9)
12 (12,0)
0 (0,0)
149 (50,7)
24 (24,2)
2 (2,0)
Vecka 52
171 (56,3)
21 (21,0)
-175 (59,5)
30 (30,3)
-DLQI 0 eller 1b
Vecka 16
200 (65,8)
43 (43,0)
8 (7,8)
196 (66,7)
46 (46,5)
4 (4,1)
Vecka 52
229 (75,3)
47 (47,0)
-208 (70,7)
44 (44,4)
-PSS 0 (symtomfri)c
Vecka 16
89 (29,3)
15 (15,0)
2 (2,0)
92 (31,3)
15 (15,2)
0 (0,0)
Vecka 52
173 (56,9)
30 (30,0)
-160 (54,4)
30 (30,3)
-Alla jämförelser av risankizumab jämfört med ustekinumab och placebo uppnådde p<0,001 förutom PASI
75 vid vecka 52 i ULTIMMA-2 där p=0,001
a
Co-primära effektmått jämfört med placebo
b
Ingen inverkan på hälsorelaterad livskvalitet
c
Psoriasis Symptom Scale (PSS) värde på 0 betyder inga symtom av smärta, klåda, rodnad och sveda under
de senaste 24 timmarna
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Procentuell förändring av PASI från baslinjen

Figur 1: Genomsnittlig procentuell förändring från baslinjen för PASI över tid i ULTIMMA-1
och ULTIMMA-2
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Undersökning av olika subgrupper som ålder, kön, etnicitet, kroppsvikt ≤130 kg, PASI-värde vid
baslinjen, samtidig psoriasisartrit, tidigare icke-biologisk systemisk behandling, tidigare biologisk
behandling och tidigare misslyckad biologisk behandling visade inga skillnader i respons på
risankizumab.
Förbättringar observerades av psoriasis lokaliserade till hårbotten, naglar, handflator och fotsulor vid
vecka 16 och vecka 52 hos patienter behandlade med risankizumab.
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52

Tabell 3: Genomsnittlig förändring av NAPSI, PPASI och PSSI från baslinjen
ULTIMMA-1
ULTIMMA-2
IMMHANCE
Risankizumab Placebo Risankizumab Placebo Risankizumab Placebo
NAPSI:
N=56;
N=49;
N=58;
Förändring
N=178;
2,1
N=177;
3,0
N=235;
2,5
vid vecka
-9,0 (1,17)
(1,86)
-7,5 (1,03)
(1,76)
-7,5 (0,89)
(1,70)
16 (SE)
***
***
***
PPASI:
N=34;
N=23;
N=26;
N=95;
N=113;
Förändring
-3,17
N=86;
-3,74
-0,27
-5,93 (0,324)
-7,39 (0,654)
vid vecka
(0,445)
-7,24 (0,558)
(1,025)
(1,339)
16 (SE)
***
**
***
PSSI:
N=92;
N=83;
N=88;
Förändring
N=267;
-2,9
N=252;
-4,6
N=357;
-5,5
vid vecka
-17,6 (0.47)
(0,69)
-18,4 (0,52)
(0,82)
-20,1 (0,40)
(0,77)
16 (SE)
***
***
***
NAPSI:
Förändring
N=178;
N=183;
vid vecka
-15,7 (0,94)
-16,7 (0,85)
52 (SE)
PPASI:
N=95;
Förändring
N=89;
-6,16 (0,296)
vid vecka
-8,35 (0,274)
52 (SE)
PSSI:
Förändring
N=269;
N=259;
vid vecka
-179 (0,34)
-18,8 (0,24)
52 (SE)
Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI), Palmoplantar Psoriasis Severity Index (PPASI), Psoriasis
Scalp Severity Index (PSSI) och Standardfel (SE)
** P < 0,01 jämfört med risankizumab
*** P < 0,001 jämfört med risankizumab
Ångest och depression, mätt med självskattningsskalan HADS (Hospital Anxiety and Depression
Scale), förbättrades i risankizumabgruppen vid vecka 16 jämfört med placebogruppen.
Upprätthållande av respons
I en integrerad analys av patienterna som hade PASI 100 vid vecka 16 med risankizumab i
ULTIMMA-1 och ULTIMMA-2, bibehöll 79,8 % (206/258) samma respons vid vecka 52. För PASI
90-responders vid vecka 16 bibehöll 88,4 % (398/450) av patienterna samma respons vid vecka 52.
Säkerhetsprofilen för risankizumab med upp till 77 veckors exponering överensstämde med profilen
som observerades i upp till 16 veckor.
IMMHANCE
I IMMHANCE deltog 507 patienter (407 randomiserade till risankizumab 150 mg och 100 till
placebo). Patienterna fick behandling vid vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka. Patienter som
ursprungligen fick risankizumab och som hade sPGA-värde utläkt eller nästan utläkt vid vecka 28
randomiserades på nytt till att fortsätta med risankizumab var 12:e vecka till och med vecka 88 (med
uppföljning 16 veckor efter den sista dosen risankizumab) eller få behandlingen utsatt.
Vid vecka 16 var risankizumab överlägsen placebo gällande de co-primära effektmåtten sPGA utläkt
eller nästan utläkt (83,5 % risankizumab jämfört med 7,0 % placebo) och PASI 90 (73,2 %
risankizumab jämfört med 2,0 % placebo).
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Av de 31 patienter i IMMHANCE-studien med latent tuberkulos (TB) som inte fick profylax under
studien var det ingen som utvecklade aktiv TB under den genomsnittliga uppföljningen på 55 veckor
av risankizumab.
Bland patienter med sPGA utläkt eller nästan utläkt vid vecka 28 i IMMHANCE hade 81,1 % (90/111)
av de som återrandomiserats till fortsatt behandling med risankizumab kvar samma resultat vid vecka
104 jämfört med 7,1 % (16/225) av de som återrandomiserats till att risankizumab skulle sättas ut. Av
dessa patienter, uppnådde 63,1 % (70/111) av de som återrandomiserats till fortsatt behandling med
risankizumab ett sPGA av utläkt respons vid vecka 104 jämfört med 2,2 % (5/225) av de som
återrandomiserats till att risankizumab skulle sättas ut.
Bland patienter som nådde sPGA utläkt eller nästan utläkt vid vecka 28 och fick återfall till ett sPGAvärde av måttlig eller svår psoriasis till följd av utsättande av risankizumab, återfick 83,7 % (128/153)
ett sPGA-värde av utläkt eller nästan utläkt efter 16 veckors återinsättning. Uteblivna sPGA-värden av
utläkt och nästan utläkt observerades så tidigt som 12 veckor efter en missad dos. Av de patienter som
återrandomiserats till att behandlingen skulle sättas ut fick 80,9 % (182/225) återfall och mediantiden
till återfall var 295 dagar. Inga karakteristika identifierades för att förutsäga tiden till utebliven respons
eller sannolikheten för att återfå respons på den individuella patientnivån.
IMMVENT
I IMMVENT deltog 605 patienter (301 randomiserade till risankizumab och 304 till adalimumab).
Patienter randomiserade till risankizumab fick 150 mg behandling vid vecka 0, vecka 4 och därefter
var 12:e vecka. Patienter randomiserade till adalimumab fick 80 mg vecka 0, 40 mg vecka 1 och 40
mg varannan vecka till och med vecka 15. Från vecka 16 fick adalimumab-patienter fortsätta eller byta
behandling beroende på uppnådd effekt:

<PASI 50 fick byta till risankizumab

PASI 50 till <PASI 90 blev återrandomiserade till att antingen fortsätta med adalimumab eller
byta till risankizumab

PASI 90 fortsatte med adalimumab
Resultat presenteras i tabell 4.
Tabell 4: Effekt- och livskvalitetsresultat vid vecka 16 hos vuxna med plackpsoriasis i
IMMVENT
Risankizumab
Adalimumab
(N=301)
(N=304)
n (%)
n (%)
a
sPGA utläkt eller nästan utläkt
252 (83,7)
183 (60,2)
PASI 75
273 (90,7)
218 (71,7)
PASI 90a
218 (72,4)
144 (47,4)
PASI 100
120 (39,9)
70 (23,0)
DLQI 0 eller 1b
198 (65,8)
148 (48,7)
Alla jämförelser uppnådde p<0,001
a
Co-primära effektmått
b
Ingen inverkan på hälsorelaterad livskvalitet
För patienter med adalimumab som hade PASI 50 till <PASI 90 vid vecka 16 och som
återrandomiserades, observerades skillnader i effektsvar för PASI 90 4 veckor efter
återrandomiseringen mellan de som bytt till risankizumab och de som fortsatt med adalimumab
(49,1 % respektive 26,8 %).
Resultat 28 veckor efter återrandomisering presenteras i tabell 5 och figur 2.
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Tabell 5: Effektresultat 28 veckor efter återrandomiseringen i IMMVENT
Bytte till
Fortsatte med
risankizumab
adalimumab
(N=53)
(N=56)
n (%)
n (%)
PASI 90
35 (66,0)
12 (21,4)
PASI 100
21 (39,6)
4 (7,1)
Alla jämförelser uppnådde p<0,001

Procentandel patienter

Figur 2: PASI 90 över tid efter återrandomisering i IMMVENT

Veckor efter återrandomisering
ADA/ADA: Patienter randomiserade till adalimumab och återrandomiserade till att fortsätta
med adalimumab
ADA/RZB: Patienter randomiserade till adalimumab och återrandomiserade till att byta till
risankizumab
p<0,05 vid vecka 4 och p<0,001 vid varje tidpunkt med start vid vecka 8
Hos de 270 patienter som bytte från adalimumab till risankizumab utan en washout-period var
säkerhetsprofilen för risankizumab liknande den hos patienter som började med risankizumab efter en
washout-period från eventuella tidigare systemiska behandlingar.
Psoriasisartrit
Hos vuxna med aktiv psoriasisartrit (PsA) ledde behandling med risankizumab till förbättring i tecken
och symtom, fysisk funktion, hälsorelaterad livskvalitet samt andelen patienter med icke-radiografisk
progression.
Säkerheten och effekten av risankizumab utvärderade hos 1407 patienter med aktiv PsA i två
randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier (964 i KEEPSAKE1 och 443 i
KEEPSAKE2).
Patienterna i dessa studier hade haft diagnosen PsA i 6 månader eller längre baserat på
klassificeringskriterierna för psoriasisartrit (CASPAR), vid baslinjen hade de haft PsA i 4,9 år i
median, de hade ≥ 5 ömma leder och ≥ 5 svullna leder samt aktiv plackpsoriasis eller nagelpsoriasis
vid baslinjen. 55,9 % av patienterna hade ≥ 3 % BSA med aktiv plackpsoriasis. 63,4 % av patienterna
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hade entesit och 27,9 % av patienterna hade daktylit. I KEEPSAKE1, där nagelpsoriasis undersöktes
närmare, hade 67,3 % nagelpsoriasis.
I båda studierna randomiserades patienterna till behandling med risankizumab 150 mg eller placebo
vid vecka 0, 4 och 16. Från och med vecka 28 fick alla patienter risankizumab var 12:e vecka.
Alla patienter i KEEPSAKE1 hade tidigare svarat otillräckligt på, eller uppvisat intolerans mot, ickebiologisk DMARD-behandling och de var naiva för biologisk behandling. I KEEPSAKE2 hade 53,5
% av patienterna svarat otillräckligt på eller uppvisat intolerans mot tidigare icke-biologisk DMARDbehandling och 46,5 % patienterna hade tidigare svarat otillräckligt på eller uppvisat intolerans mot
biologisk behandling.
I båda studierna fick 59,6 % av patienterna samtidig behandling med metotrexat (MTX), 11,6 % fick
samtidig behandling med en annan icke-biologisk DMARD och 28,9 % fick risankizumab som
monoterapi.
Klinisk respons
Behandling med risankizumab resulterade i signifikanta förbättringar i mått på sjukdomsaktivitet
jämfört med placebo vid vecka 24. I båda studierna var det primära effektmåttet andelen patienter som
uppnådde ACR20 (American College of Rheumatology) vid vecka 24. De viktigaste effektmåtten
visas i tabell 6.
Tabell 6. Effektmått i studierna KEEPSAKE1 och KEEPSAKE2
KEEPSAKE1
Effektmått
ACR20-respons
Vecka 16
Vecka 24
Vecka 52*
ACR50-respons
Vecka 24
Vecka 52*
ACR70-respons
Vecka 24
Vecka 52*

KEEPSAKE2

Placebo
N=481
n (%)

Risankizumab
N=483
n (%)

Placebo
N=219
n (%)

Risankizumab
N=224
n (%)

161 (33,4)
161 (33,5)
-

272 (56,3) a
277 (57,3) a
338/433 (78,1)

55 (25,3)
58 (26,5)
-

108 (48,3) a
115 (51,3) a
131/191 (68,6)

54 (11,3)
-

162 (33,4) b
209/435 (48,0)

20 (9,3)
-

59 (26,3) b
72/192 (37,5)

23 (4,7)
-

74 (15,3) b
125/437 (28,6)

13 (5,9)
-

27 (12,0) c
37/192 (19,3)

215/444 (48,4) a, d
244/393 (62,1) d

-

-

128/188 (68,1) a, e
143/171 (83,6) e

-

-

Utläkta entesiter (LEI=0)
Vecka 24*
156/448 (34,8) d
Vecka 52*
Utläkta daktyliter (LDI=0)
Vecka 24*
104/204 (51,0) e
Vecka 52*
Minimal sjukdomsaktivitet (MDA)
Vecka 24

49 (10,2)

121 (25,0) a

25 (11,4)

57 (25,6) a

Vecka 52*

-

183/444 (41,2)

-

61/197 (31,0)

*data visas för tillgängliga patienter i formatet n/N observerade (%)
a.
Justerat för multiplicitet p≤0,001 risankizumab jämfört med placebo.
b.
nominellt p≤0,001 risankizumab jämfört med placebo.
14

c.
d.

e.

nominellt p≤0,05 risankizumab jämfört med placebo.
Sammanfattat från sammanslagna data från KEEPSAKE1 och KEEPSAKE2 för patienter med
LEI >0 vid baslinjen.
Sammanfattat från sammanslagna data från KEEPSAKE1 och KEEPSAKE2 för patienter med
LDI >0 vid baslinjen.

Respons över tid
I KEEPSAKE1 sågs en större andel patienter med ACR20-respons i risankizumab-gruppen jämfört
med placebo så tidigt som vid vecka 4 (25,7 %) och skillnaden var bibehållen vid vecka 24 (figur 3).

Andel patienter med ACR20 (%)

Figur 3. Procent patienter som uppnådde ACR20 i studien KEEPSAKE1 till och med vecka 24

Baslinje

Vecka 4

Vecka 8

Vecka 12
Besök

Vecka 16

Vecka 24

○ Placebo (N=481) ──■── Risankizumab (N=483)

En större andel patienter uppnådde ACR20 med risankizumab jämfört med placebo så tidigt som
vecka 4 hos 19,6 % av patienterna i KEEPSAKE2.
De behandlingssvar som observerades i grupperna som fick risankizumab påverkades inte av samtidig
behandling med icke-biologiska DMARD:s, antal tidigare behandlingar med icke-biologiska
DMARD:s, ålder, kön, etnicitet och BMI. I KEEPSAKE2 sågs behandlingssvar oavsett om patienten
fått tidigare biologisk behandling eller inte.
Säkerhetsprofilen för behandling med risankizumab i upp till 52 veckor var jämförbar med den för
behandling i upp till 24 veckor.
I båda studierna var andelen som uppnådde modifierad PsA Response Criteria (PsARC) vid vecka 24
större hos de patienter som fick risankizumab jämfört med placebo. De patienter som fick
risankizumab uppvisade dessutom en större förbättring i Disease Activity Score (28 leder) mätt med
CRP (DAS28-CRP) jämfört med placebo vid vecka 24. Bibehållna förbättringar i PsARC och DAS28CRP sågs vid vecka 52.
Behandling med risankizumab gav förbättringar i enskilda ACR-komponenter, Health Assessment
Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI), bedömning av smärta och high-sensitivity C-reactive
protein (hsCRP) jämfört med placebo.
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Behandling med risankizumab gav statistiskt signifikanta förbättringar av psoriasis på huden hos
patienter med PsA.
Behandling med risankizumab gav statistiskt signifikanta förbättringar i modifierad Nail Psoriasis
Severity Index (mNAPSI) samt bättre utfall i fempoängskalan Physician’s Global Assessment of
Fingernail Psoriasis (PGA-F) hos patienter med nagelpsoriasis vid baslinjen (67,3 %) i KEEPSAKE1.
Bibehållen förbättring sågs vid vecka 52 (se tabell 7).
Tabell 7. Effekt på nagelpsoriasis i KEEPSAKE1
Placebo
N=338
mNAPSI förändring jämfört med baslinjen a

Risankizumab
N=309

Vecka 24

-5,57

-9,76 b

Vecka 52

-

-13,64

PGA-F förändring jämfört med baslinjen a
Vecka 24

-0,4

-0,8 b

Vecka 52

-

-1,2

PGA-F utläkt/minimal och ≥2-gradig förbättring c
Vecka 24 n (%)

30 (15,9)

Vecka 52 n (%)

-

a.

b.
c.

d.

71
(37,8) d
105 (58,0)

Sammanfattat värde för patienter med nagelpsoriasis vid baslinjen (placebo N=338;
risankizumab N=309; vid vecka 52, för mNAPSI, observerade för risankizumab
N=290, för PGA-F, observerade för risankizumab N=291).
Justerat för multiplicitet p≤0,001 risankizumab jämfört med placebo.
Sammanfattat värde för patienter med nagelpsoriasis och ett PGA-F overall global
assessment score av ”mild”, ”måttlig”’ eller ”svår” vid baslinjen (placebo N=190;
risankizumab N=188, vid vecka 52 observerade risankizumab N=181).
Nominellt p≤0,001 risankizumab jämfört med placebo.

Radiografisk respons
I KEEPSAKE1 bedömdes hämning av progression av strukturella skador radiografiskt genom att
använda modifierat Total Sharp Score (mTSS) vid vecka 24 jämfört med baslinjen. Poängen för mTSS
anpassades till PsA genom tillägg av distala interfalangealleder (DIP) i händerna. Vid vecka 24 var
medelvärdet för progression av strukturell skada med risankizumab (medelvärde mTSS: 0,23) jämfört
med placebo (medelvärde mTSS: 0,32) inte statistiskt signifikant. Vid vecka 24 var andelen patienter
utan radiografisk progression (definierad som förändring i mTSS ≤ 0 jämfört med baslinjen) högre
med risankizumab (92,4 %) jämfört med placebo (87,7 %). Bibehållen respons sågs vid vecka 52.
Fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet
I båda studierna sågs statistiskt signifikanta förbättringar i fysisk funktion jämfört med baslinjen mätt
med HAQ-DI vid vecka 24 (KEEPSAKE1 (-0,31) jämfört med placebo (-0,11) (p ≤0,001)),
(KEEPSAKE2 (-0,22) jämfört med placebo (-0,05) (p ≤0,001)). Vid vecka 24 hade en större andel
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patienter i risankizumab-gruppen jämfört med placebo uppnått en kliniskt betydande reduktion med
minst 0,35 HAQ-DI poäng från baslinjen. Förbättringen i fysisk funktion var bibehållen vid vecka 52.
I båda studierna uppvisade patienterna som behandlades med risankizumab signifikanta förbättringar i
SF-36 V2 physical component summary samt FACIT-Fatigue vid vecka 24 jämfört med placebo.
Förbättringarna var bibehållna vid vecka 52.
Vid baslinjen rapporterades psoriasisspondylit hos 19,6 % (7,9 % diagnostiserades med röntgen eller
MR) av patienterna i KEEPSAKE1 och hos 19,6 % (5 % diagnostiserades med röntgen eller MR) av
patienterna i KEEPSAKE2. Hos de patienter med kliniskt fastställd psoriasisspondylit som
behandlades med risankizumab sågs förbättringar från baslinjen, uppmätt med Bath Ankylosing
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), jämfört med placebo vid vecka 24. Förbättringarna var
bibehållna vid vecka 52. Det går inte att visa på effekt av risankizumab hos patienter med
spondylitliknande psoriasisartropati, bekräftad med röntgen eller MR, på grund av att antalet studerade
patienter var för lågt.
Pediatrisk population
Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet på att skicka in studieresultat för
risankizumab för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av
plackpsoriasis och psoriasisartrit (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).
5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Liknande farmakokinetik för risankizumab sågs hos patienter med plackpsoriasis och patienter med
psoriasisartrit.
Absorption
Risankizumab uppvisade linjär farmakokinetik med dosproportionell exponeringsökning för
dosintervallen 18 till 300 mg och 0,25 till 1 mg/kg administrerat subkutant, och 200 till 1 200 mg och
0,01 till 5 mg/kg administrerat intravenöst.
Vid subkutan dosering av risankizumab uppnåddes maximala plasmakoncentrationer efter 3-14 dagar
med en uppskattad absolut biotillgänglighet på 89 %. Vid dosering med 150 mg vid vecka 0, vecka 4
och därefter var 12:e vecka uppskattas den maximala steady-state-koncentrationen och
dalvärdeskoncentrationen i plasma till 12 respektive 2 µg/ml.
Bioekvivalens påvisades mellan en enstaka 150 mg injektion av risankizumab och två 75 mg
injektioner av risankizumab i förfylld spruta. Bioekvivalens påvisades även mellan risankizumab
150 mg förfylld spruta och förfylld injektionspenna.
Distribution
Den genomsnittliga (±standardavvikelse) steady-state-distributionsvolymen (Vss) för risankizumab var
11,4 (±2,7) liter i fas 3-studier hos patienter med psoriasis, vilket tyder på att distributionen av
risankizumab huvudsakligen är begränsad till de vaskulära och interstitiella utrymmena.
Metabolism
Terapeutiska monoklonala antikroppar av typen IgG bryts vanligen ned till små peptider och
aminosyror via katabola vägar på samma sätt som endogent IgG. Risankizumab förväntas inte
metaboliseras av cytokrom P450-enzymer.
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Eliminering
Genomsnittlig (±standardavvikelse) systemisk clearance (CL) för risankizumab var 0,3 (±0,1) l/dag i
fas 3-studier hos patienter med psoriasis. Den genomsnittliga terminala elimineringshalveringstiden
för risankizumab varierade mellan 28 och 29 dagar i fas 3-studier hos patienter med psoriasis.
Som en monoklonal antikropp av typen IgG1 förväntas inte risankizumab filtreras via glomerulär
filtrering i njurarna eller utsöndras som en intakt molekyl i urinen.
Linjäritet/icke-linjäritet
Risankizumab uppvisade linjär farmakokinetik med ungefärliga dosproportionella ökningar i
systemisk exponering (Cmax och AUC) för det utvärderade dosintervallet på 18 till 300 mg och 0,25 till
1 mg/kg efter subkutan administrering till friska individer eller psoriasispatienter.
Interaktioner
En interaktionsstudie genomfördes på patienter med plackpsoriasis för att bedöma effekten av
upprepad administrering av risankizumab på farmakokinetiken hos cytokrom P450-känsliga
probsubstrat. Exponeringen av koffein (CYP1A2-substrat), warfarin (CYP2C9-substrat), omeprazol
(CYP2C19-substrat), metoprolol (CYP2D6-substrat) och midazolam (CYP3A4-substrat) efter
behandling med risankizumab var jämförbar med exponering före behandling med risankizumab,
vilket indikerar att det inte finns några kliniskt betydelsefulla interaktioner av dessa enzymer.
Populationsfarmakokinetiska analyser visade att risankizumabexponering inte påverkades av annan
samtidig behandling som vissa patienter med plackpsoriasis eller psoriasisartrit använde under de
kliniska studierna.
Särskilda populationer
Pediatrisk population
Farmakokinetiken för risankizumab hos pediatriska individer har inte fastställts.
Äldre
Av de 2234 patienter med plackpsoriasis som exponerades för risankizumab var 243 patienter 65 år
eller äldre och 24 patienter var 75 år eller äldre. Av de 1542 patienterna med psoriasisartrit som
exponerades för risankizumab var 246 patienter 65 år eller äldre och 34 patienter var 75 år eller äldre.
Inga generella skillnader observerades i risankizumabexponering mellan äldre och yngre patienter som
fick risankizumab.
Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion
Inga specifika studier har genomförts för att fastställa effekten av nedsatt njur- eller leverfunktion på
farmakokinetiken för risankizumab. Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser hade
kreatininnivåer i serum, kreatininclearance eller leverfunktionsmarkörer (ASAT/ALAT/bilirubin)
ingen betydelsefull påverkan på risankizumabs clearance hos patienter med plackpsoriasis eller
psoriasisartrit.
Som en monoklonal antikropp av typen IgG1 elimineras risankizumab huvudsakligen via intracellulär
katabolism och förväntas inte genomgå metabolism via cytokrom P450-leverenzymer eller renal
eliminering.
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Kroppsvikt
Clearance och distributionsvolym för risankizumab ökar när kroppsvikten ökar vilket kan leda till
minskad effekt hos patienter med hög kroppsvikt (>130 kg). Denna observation är dock baserad på ett
begränsat antal patienter. Ingen dosjustering med hänsyn till kroppsvikt rekommenderas för
närvarande.
Kön eller etnicitet
Clearance för risankizumab påverkades inte signifikant av kön eller etnicitet hos vuxna patienter med
plackpsoriasis eller psoriasisartrit. Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i risankizumabexponering
observerades hos kinesiska eller japanska patienter jämfört med kaukasiska patienter i en klinisk
farmakokinetisk studie.
5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet inklusive utvärderingar av säkerhetsfarmakologi, och en
reproduktions- och utvecklingstoxicitetsstudie hos cynomolgusapor vid doser på upp till
50 mg/kg/vecka (vilket ger exponeringar på ca 70 gånger den kliniska exponeringen vid maximal
rekommenderad human dos [MRHD]) visade inte på några särskilda risker tänkbara för människa.
Mutagenicitets- och karcinogenicitetsstudier har inte utförts med risankizumab. I en 26 veckor lång
kronisk toxikologistudie hos cynomolgusapor vid doser på upp till 50 mg/kg/vecka (ungefär 70 gånger
den kliniska exponeringen vid MRHD) observerades inga preneoplastiska eller neoplastiska lesioner
och inga ogynnsamma immunotoxiska eller kardiovaskulära effekter noterades.
6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta
Natriumacetattrihydrat
Ättiksyra
Trehalosdihydrat
Polysorbat 20
Vatten för injektionsvätskor
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Dinatriumsuccinathexahydrat
Bärnstenssyra
Sorbitol
Polysorbat 20
Vatten för injektionsvätskor
6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.
6.3

Hållbarhet

2 år
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6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.
Förvara den förfyllda injektionspennan eller förfyllda sprutan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.
Skyrizi 150 mg i förfylld injektionspenna eller förfylld spruta kan förvaras utanför kylskåp (upp till
maximalt 25°C) i upp till 24 timmar i ytterförpackningen för att skydda mot ljus.
6.5

Förpackningstyp och innehåll

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Förfylld glasspruta monterad i förfylld injektionspenna med ett automatiskt nålskydd.
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Förfylld glasspruta med en fast nål och nålskydd, monterad med ett automatiskt stickskydd.
Skyrizi 150 mg tillhandahålls i förpackningar som innehåller 1 förfylld injektionspenna eller 1 förfylld
spruta.
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Förfylld glasspruta med en fast nål och nålskydd, monterad med ett automatiskt stickskydd.
Skyrizi 75 mg tillhandahålls i förpackningar som innehåller 2 förfyllda sprutor och 2 spritsuddar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningstyper att marknadsföras.
6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Före injicering bör patienten ta ut förpackningen från kylskåpet och låta den nå rumstemperatur (30 till
90 minuter), ej i direkt solljus, utan att ta ut den förfyllda injektionspennan ur förpackningen.
Lösningen ska vara färglös till gul och klar till svagt opalescent.
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Före injicering kan patienten ta ut förpackningen från kylskåpet och låta den nå rumstemperatur (15
till 30 minuter), ej i direkt solljus, utan att ta ut den förfyllda sprutan ur förpackningen.
Lösningen ska vara färglös till gul och klar till svagt opalescent.
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Före injicering kan patienten ta ut förpackningen från kylskåpet och låta den nå rumstemperatur (15
till 30 minuter), ej i direkt solljus, utan att ta ut de förfyllda sprutorna ur förpackningen.
Lösningen ska vara färglös till svagt gulaktig och klar till svagt opalescent.
Två förfyllda sprutor ska injiceras för hela dosen om 150 mg.
Allmänna särskilda försiktighetsåtgärder
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Före användning rekommenderas en visuell inspektion av varje förfylld injektionspenna eller spruta.
Lösningen kan innehålla ett fåtal genomskinliga till vita produktrelaterade partiklar. Skyrizi ska inte
användas om lösningen är grumlig, missfärgad, eller innehåller stora partiklar. Skaka inte den förfyllda
injektionspennan eller sprutan.
Fullständiga instruktioner för administrering finns i bipacksedeln.
Varje förfylld injektionspenna eller spruta är endast för engångsbruk.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
EU/1/19/1361/002
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
EU/1/19/1361/003
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
EU/1/19/1361/001
9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 26 april 2019
10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats
http://www.ema.europa.eu
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje
misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.
1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 600 mg risankizumab i 10,0 ml lösning.
Risankizumab är en humaniserad monoklonal antikropp av typen immunglobulin G1 (lgG1) som
produceras i ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) med rekombinant DNA-teknik.
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).
Lösningen är färglös till svagt gulaktig och klar till svagt opalescent.
4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Skyrizi är avsett för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom med
otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell
behandling eller en biologisk behandling.
4.2

Dosering och administreringssätt

Detta läkemedel är avsett att användas under vägledning och överinseende av läkare med erfarenhet av
diagnos och behandling av de sjukdomar som Skyrizi är avsett för.
Dosering
Den rekommenderade dosen är 600 mg som administreras via intravenös infusion vid vecka 0, vecka 4
och vecka 8, följt av 360 mg administrerat via subkutan injektion vid vecka 12 och därefter var 8:e
vecka. Behandlingsavbrott bör övervägas för patienter som inte har visat något svar efter 24 veckors
behandling.
När det gäller dosering av påföljande subkutan dosregim, se avsnitt 4.2 i produktresumén för Skyrizi
360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull.
Missad dos
Om en dos missas ska dosen tas så snart som möjligt. Därefter ska doseringen återupptas enligt
ordinarie schema.
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Särskilda populationer
Äldre (≥ 65 år)
Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 5.2).
Det finns begränsad information om behandling av personer ≥ 65 år.
Nedsatt njur- eller leverfunktion
Inga särskilda studier har utförts för att utvärdera vilken effekt nedsatt lever- eller njurfunktion har på
farmakokinetiken hos Skyrizi. Dessa tillstånd förväntas generellt sett inte ha någon signifikant
inverkan på farmakokinetiken hos monoklonala antikroppar och inga dosjusteringar anses vara
nödvändiga (se avsnitt 5.2).
Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för Skyrizi för behandling av Crohns sjukdom hos patienter under 18 år har ännu
inte fastställts.
Överviktiga patienter
Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 5.2).
Administreringssätt
För intravenös infusion.
Skyrizi 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning är endast avsett för intravenös infusion. Den
ska administreras under minst en timme. Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering
finns i avsnitt 6.6.
4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos, se avsnitt 4.4).
4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet
För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och
tillverkningssatsnummer dokumenteras.
Infektioner
Risankizumab kan öka risken för infektion.
För patienter med kronisk infektion, återkommande infektioner eller kända riskfaktorer för infektion,
bör risankizumab användas med försiktighet. Behandling med risankizumab bör inte påbörjas hos
patienter med klinisk betydelsefull aktiv infektion förrän infektionen gått över eller behandlats på
lämpligt sätt.
Patienter som behandlas med risankizumab ska instrueras att söka medicinsk rådgivning om tecken
eller symtom på kliniskt betydelsefull kronisk eller akut infektion uppstår. Om en patient utvecklar en
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sådan infektion eller inte svarar på insatt standardbehandling för infektionen ska patienten övervakas
noga och risankizumab ska inte administreras förrän infektionen har gått över.
Tuberkulos
Innan behandling med risankizumab påbörjas bör patienterna undersökas med avseende på
tuberkulosinfektion (TB). Patienter som får risankizumab bör övervakas avseende tecken och
symtom på aktiv TB. Behandling mot TB bör övervägas innan behandling med risankizumab påbörjas
hos patienter med anamnes på latent eller aktiv TB för vilka en adekvat behandlingskur inte kan
bekräftas.
Immuniseringar
Överväg att slutföra alla lämpliga vaccinationer enligt aktuella riktlinjer för vaccinering innan
behandling med risankizumab påbörjas. Om en patient har blivit vaccinerad med levande viralt eller
bakteriellt vaccin är rekommendationen att vänta minst 4 veckor innan behandling med risankizumab
påbörjas. Patienter som behandlas med risankizumab bör inte få levande vaccin under pågående
behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling (se avsnitt 5.2).
Överkänslighet
Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska administreringen av risankizumab omedelbart
avbrytas och lämplig behandling påbörjas.
Hjälpämnen med känd effekt
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst
intill ”natriumfritt”.
4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Risankizumab förväntas inte genomgå metabolism med hjälp av leverenzymer eller renal eliminering.
Inga interaktioner förväntas mellan risankizumab och inhibitorer, inducerare eller substrat till
läkemedelsmetaboliserande enzymer och ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.2).
Samtidig immunsuppressiv behandling
Säkerhet och effekt för risankizumab i kombination med immunsuppressiva läkemedel, inklusive
biologiska läkemedel, har inte utvärderats.
4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor
Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst
21 veckor efter avslutad behandling.
Graviditet
Det finns ingen eller begränsad mängd data (färre än 300 graviditeter) från användning av
risankizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta
reproduktionstoxikologiska effekter. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av
risankizumab under graviditet.

24

Amning
Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölk. Det är dock känt att humant IgG utsöndras i
bröstmjölk under de första dagarna efter födseln, vilket sjunker till låga koncentrationer kort därefter.
En risk för det ammande spädbarnet kan därför inte uteslutas under denna korta period. Ett beslut
måste tas huruvida man ska avbryta/avstå från behandling med risankizumab efter att man tagit hänsyn
till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandlingen med risankizumab för kvinnan.
Fertilitet
Effekten av risankizumab på fertiliteten hos människa har inte utvärderats. Djurstudier visar inga
direkta eller indirekta skadliga effekter avseende fertilitet.
4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Risankizumab har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda
maskiner.
4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen
De vanligast rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektioner (från 13 % vid psoriasis till
15,6 % vid Crohns sjukdom).
Biverkningstabell
Biverkningar för risankizumab från kliniska studier (tabell 1) är listade enligt MedDRAorgansystemklass och är baserade på följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100,
< 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, <1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000) och mycket sällsynta
(< 1/10 000).
Tabell 1: Biverkningstabell
Organsystemklass
Infektioner och
infestationer

Centrala och perifera
nervsystemet
Hud och subkutan
vävnad
Allmänna symtom
och/eller symtom vid
administreringsstället

Frekvens
Mycket vanliga
Vanliga
Mindre vanliga
Vanliga

Biverkningar
Övre
luftvägsinfektioner a
Tinea-infektioner b
Follikulit
Huvudvärkc

Vanliga

Klåda

Vanliga

Trötthetd
Reaktioner vid
injektionsställete

a

Inklusive: luftvägsinfektion (viral, bakteriell eller ospecificerad), sinuit (inklusive
akut), rinit, nasofaryngit, faryngit (inklusive viral), tonsillit, laryngit, trakeit
b
Inklusive: tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea versicolor, tinea manuum,
onykomykos, tinea infektion
c
Inklusive: huvudvärk, spänningshuvudvärk, bihålerelaterad huvudvärk
d
Inklusive: trötthet, asteni
e
Inklusive: blåmärken vid injektionsstället, erytem, hematom, blödning, irritation,
smärta, klåda, reaktion, svullnad, induration, överkänslighet, noduler, utslag,
urtikaria, vesiklar, värmekänsla
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Beskrivning av utvalda biverkningar
Infektioner
Psoriasis
Över hela psoriasisprogrammet, inklusive långvarig exponering för risankizumab, var antalet
infektioner 75,5 händelser per 100 patientår. Majoriteten av fallen var inte allvarliga utan lindriga till
måttliga i allvarlighetsgrad och ledde inte till att behandlingen med risankizumab avbröts. Frekvensen
av allvarliga infektioner var 1,7 händelser per 100 patientår (se avsnitt 4.4).
Crohns sjukdom
Den övergripande säkerhetsprofilen hos patienter med Crohns sjukdom som behandlades med
risankizumab överensstämde med säkerhetsprofilen hos patienter med plackpsoriasis.
Antalet infektioner i poolade data från de 12 veckor långa induktionsstudierna var 83,3 händelser per
100 patientår för patienter som behandlades med risankizumab 600 mg intravenöst, jämfört med 117,7
händelser per 100 patientår vid placebo. Antalet allvarliga infektioner var 3,4 händelser per 100
patientår hos patienter behandlade med risankizumab 600 mg intravenöst, jämfört med 16,7 händelser
per 100 patientår vid placebo (se avsnitt 4.4).
Antalet infektioner i den 52 veckor långa underhållsstudien var 57,7 händelser per 100 patientår hos
patienter behandlade med risankizumab 360 mg subkutant efter risankizumabinduktion, jämfört med
76,0 händelser per 100 patientår hos patienter som fått placebo efter risankizumabinduktion. Antalet
allvarliga infektioner var 6,0 händelser per 100 patientår hos patienter behandlade med risankizumab
360 mg subkutant efter risankizumabinduktion, jämfört med 5,0 händelser per 100 patientår hos
patienter som fått placebo efter risankizumabinduktion (se avsnitt 4.4).
Immunogenicitet
Som med alla terapeutiska proteiner finns det en risk för immunogenicitet med risankizumab.
Detektion av antikroppsbildning är starkt beroende av känsligheten och specificiteten hos
analysmetoden.
Hos patienter behandlade med de rekommenderade doserna av intravenös induktion samt subkutana
underhållsdoser av risankizumab vid kliniska studier av Crohns sjukdom i upp till 64 veckor
detekterades behandlingsutlösta och neutraliserande antikroppar hos 3,4 % (2/58) respektive 0 %
(0/58) av de utvärderade patienterna.
Antikroppar mot risankizumab inklusive neutraliserande antikroppar associerades inte med
förändringar i klinisk respons eller säkerhet.
Äldre
Det finns begränsad säkerhetsinformation om behandling av personer ≥ 65 år.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt
att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas
att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.
4.9

Överdosering

I händelse av överdosering är rekommendationen att patienten övervakas med avseende på tecken eller
symtom på biverkningar och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.
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5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: immunsuppressiva medel, interleukinhämmare, ATC-kod: L04AC18
Verkningsmekanism
Risankizumab är en humaniserad monoklonal antikropp av typen immunglobulin G1 (IgG1) som med
hög affinitet binder selektivt till p19-subenheten på humant interleukin-23 (IL-23) cytokin, utan att
binda till IL-12 och hämmar dess interaktion med IL-23 receptorkomplexet. IL-23 är ett cytokin som
är inblandat i inflammatoriska reaktioner och immunsvar. Genom att blockera IL-23 från att binda till
dess receptor hämmar risankizumab IL-23-beroende cellsignalering och frisättning av proinflammatoriska cytokiner.
Farmakodynamisk effekt
I en studie av psoriasispatienter nedreglerades genuttrycket i huden för de gener som är förknippade
med IL-23/IL-17-axeln efter enkeldoser med risankizumab. Minskad epidermal tjocklek, infiltration
av inflammatoriska celler och uttryck av sjukdomsmarkörer för psoriasis observerades också i
psoriasislesioner.
I en fas 2-studie av patienter med Crohns sjukdom sågs en reduktion av uttrycket av gener som är
associerade med IL-23/Th17-axeln i tarmvävnad efter flera doser av risankizumab. Dessutom
observerades reduktioner av fekalt calprotectin (FCP), C-reaktivt protein i serum (CRP) och IL-22
efter flera doser i fas 3-induktionsstudier med Crohns-patienter. Reduktioner av FCP, CRP och IL-22 i
serum upprätthölls fram till vecka 52 i underhållsstudien.
Klinisk effekt
Effekt och säkerhet för risankizumab bedömdes hos 1 419 patienter med måttlig till svår aktiv Crohns
sjukdom i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudier. De patienter som
deltog var 16 år och äldre med ett CDAI (Crohn´s Disease Activity Index) på 220 till 450, en
genomsnittlig avföringsfrekvens (SF, stool frequency) på ≥ 4 och/eller genomsnittlig poäng för daglig
buksmärta (APS) på ≥ 2, och en SES-CD (Simple Endoscopic Score for CD) på ≥ 6, eller ≥ 4 för
isolerad sjukdom, exklusive den begränsande komponenten och bekräftat av en central granskare.
Två 12-veckorsstudier med intravenös induktion (ADVANCE och MOTIVATE) genomfördes. Dessa
innefattade en 12 veckor lång förlängningsperiod för patienter som inte uppnådde SF/APS klinisk
respons vid vecka 12 (≥ 30 % minskning av SF och/eller ≥ 30 % minskning av APS och ingen av dem
sämre än baslinjen). ADVANCE och MOTIVATE följdes av en 52 veckor lång randomiserad
utsättningsstudie av subkutan underhållsbehandling (FORTIFY) till vilken man rekryterade patienter
med SF/APS klinisk respons till intravenös induktionsbehandling, vilken utgjorde minst 64 veckors
behandling.
ADVANCE och MOTIVATE
I studierna ADVANCE och MOTIVATE randomiserades patienterna till att antingen få risankizumab
600 mg (rekommenderad dos), 1 200 mg eller placebo vid vecka 0, vecka 4 och vecka 8.
I ADVANCE hade 58 % (491/850) patienter sviktat på eller varit intoleranta mot en eller flera
biologiska behandlingar (tidigare biologisk behandlingssvikt), och 42 % (359/850) hade sviktat på
eller varit intoleranta mot konventionella läkemedel men inte biologiska läkemedel (utan tidigare
biologisk behandlingssvikt). I ADVANCE, bland patienterna utan tidigare biologisk behandlingssvikt,
var (87 %) 314/359 naiva för biologisk behandling och återstående 13 % hade fått en biologisk
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behandling men aldrig sviktat eller uppvisat intolerans. Alla patienter i MOTIVATE hade tidigare
sviktat på behandling med biologiskt läkemedel.
I båda studierna uppnådde en större andel patienter som behandlades med risankizumab de co-primära
effektmåtten klinisk remission vid vecka 12 och endoskopisk respons vid vecka 12 jämfört med
placebo. Förstärkt SF/APS klinisk respons och klinisk remission var signifikant så tidigt som vecka 4
hos patienter som behandlades med risankizumab och fortsatte att förbättras till och med vecka 12
(tabell 2).
Tabell 2. Effektresultat i ADVANCE och MOTIVATE
ADVANCE
MOTIVATE
Placebo iv Risankizumab Behandlings Placebo iv Risankizumab Behandlings
(N=175)
600 mg iv
skillnadd
(N=187)
600 mg iv
skillnadd
%
(N=336)
(95 % KI)
%
(N=191)
(95 % KI)
%
%
Co-primära effektmått
Klinisk
22 %
15 %
remission vid
22 %
43 %
[14 %,
19 %
35 %
[6 %, 24 %]b
e
a
vecka 12
30 %]
Endoskopisk
28 %
18 %
respons vid
12 %
40 %
[21 %,
11 %
29 %
[10 %,
vecka 12f
35 %]a
25 %]a
Ytterligare effektmått
Förstärkt
SF/APS
15 %
14 %
klinisk
31 %
46 %
32 %
45 %
[6 %, 23 %]b
[4 %, 23 %]c
respons vid
vecka 4g
Förstärkt
SF/APS
21 %
23 %
klinisk
42 %
63 %
[12 %,
39 %
62 %
[13 %,
respons vid
30 %]a
33 %]a
g
vecka 12
CDAI <150
8%
10 %
10 %
18 %
11 %
21 %
vid vecka 4
[1 %, 14 %]c
[2 %, 17 %]c
21 %
22 %
CDAI <150
25 %
45 %
[12 %,
20 %
42 %
[13 %,
vid vecka 12
29 %]a
31 %]a
Mukosal(N=173)
(N=336)
14 %
(N=186)
(N=190)
9%
läkning vid
a
8
%
21
%
[8
%,
19
%]
4
%
14
%
[4
%,
15 %]b
vecka 12h
Endoskopisk
15 %
15 %
remission vid
9%
24 %
4%
19 %
a
[9
%,
21
%]
[9
%,
21 %]a
vecka 12i
a
Statistiskt signifikant, kontrollerat för multiplicitet för risankizumab jämfört med placebo
(p < 0,001).
b
Statistiskt signifikant, kontrollerat för multiplicitet för risankizumab jämfört med placebo
(p ≤ 0,01).
c
Nominellt p ≤ 0,05 risankizumab jämfört med placebo.
d
Justerad behandlingsskillnad.
e
Klinisk remission baserad på SF/APS: genomsnittlig daglig SF ≤ 2,8 och inte sämre än baslinjen
och genomsnittlig daglig AP-poäng ≤ 1och inte sämre än baslinjen.
f
Endoskopisk respons: mer än 50 % minskning av SES-CD från baslinjen, eller en minskning med
minst 2 poäng för patienter med en baslinjepoäng på 4 och isolerad ileal sjukdom.
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g

Förstärkt SF/APS klinisk respons: ≥ 60 % minskning av genomsnittlig daglig SF och/eller ≥ 35 %
minskning av genomsnittlig daglig AP-poäng och ingen av dem sämre än baslinjen, och/eller
klinisk remission.
h
Mukosal-läkning: SES-CD-subpoäng för ulcererad yta på 0 poäng hos patienter med en subpoäng
på ≥ 1 vid baslinjen.
i
Endoskopisk remission: SES-CD ≤ 4 och minst 2 poängs reduktion jämfört med baslinjen och
ingen subpoäng över 1 i någon individuell variabel.
Vid vecka 12 uppnådde en högre andel av patienter behandlade med risankizumab en minskning på
minst 100 poäng i baslinje-CDAI jämfört med placebo (ADVANCE, risankizumab = 60 %, placebo =
37 %, p < 0,001; MOTIVATE, risankizumab = 60 %, placebo = 30 %, p < 0,001)
Vid vecka 12 uppnådde en högre andel av patienter behandlade med risankizumab både förstärkt
SF/APS klinisk respons och endoskopisk respons vid vecka 12 jämfört med placebo (ADVANCE,
risankizumab = 31 %, placebo = 8 %, p < 0,001; MOTIVATE, risankizumab = 21 %, placebo = 7 %,
p < 0,001).
Resultaten för de co-primära effektmåtten för subgrupperna (utan justering för multiplicitet) med och
utan tidigare biologisk behandlingssvikt presenteras i tabell 3.
Tabell 3. Effektresultat vid vecka 12 för subgrupperna med tidigare biologisk behandlingssvikt
och patienter utan tidigare biologisk behandlingssvikt i ADVANCE
ADVANCE
Risankizumab 600 mg

Placebo iv
Klinisk remission per SF/AP-poäng
Tidigare biologisk
23 % (N=97)
behandlingssvikt
Utan tidigare biologisk
21 % (N=78)
behandlingssvikt
Endoskopisk respons
Tidigare biologisk
11 % (N=97)
behandlingssvikt
Utan tidigare biologisk
13 % (N=78)
behandlingssvikt

41 % (N=195)
48 % (N=141)

33 % (N=195)
50 % (N=141)

Behandlingsskillnad
(95 % KI)
18 % [7 %, 29 %]
27 % [15 %, 39 %]

21 % [12 %, 31 %]
38 % [27 %, 49 %]

I ADVANCE uppnådde en högre andel av patienter behandlade med risankizumab med och utan
tidigare biologisk behandlingssvikt CDAI < 150 jämfört med placebo (med tidigare biologisk
behandlingssvikt, risankizumab =42 %, placebo=26 %; utan tidigare biologisk behandlingssvikt,
risankizumab =49 %, placebo=23 %).
CD-relaterade sjukhusinläggningar
Frekvenserna av CD-relaterade sjukhusinläggningar till och med vecka 12 var lägre hos patienter
behandlade med risankizumab jämfört med placebo (ADVANCE, risankizumab =3 %, placebo=12 %,
p < 0,001; MOTIVATE, risankizumab =3 %, placebo=11 %, p ≤ 0,01).
FORTIFY
I underhållsstudien FORTIFY utvärderades 462 patienter med SF/APS klinisk respons på 12 veckors
intravenös (iv) induktionsbehandling med risankizumab i studierna ADVANCE och MOTIVATE.
Patienter fortsatte sin behandling genom att randomiseras till underhållsbehandling av antingen
risankizumab 360 mg subkutant (sc) (rekommenderad dos), risankizumab 180 mg sc var 8:e vecka,
eller till en utsättningsarm där de fick placebo sc var 8:e vecka i upp till 52 veckor.
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De co-primära effektmåtten var klinisk remission vid vecka 52 och endoskopisk respons vid vecka 52.
Co-primära effektmått mättes också hos patienter med och utan tidigare biologisk behandlingssvikt (se
tabell 4).
Tabell 4. Effektresultat i FORTIFY vid vecka 52 (64 veckor från insättning av induktionsdos)

Co-primära effektmått
Klinisk remission
Tidigare biologisk
behandlingssvikt
Utan tidigare biologisk
behandlingssvikt
Endoskopisk respons
Tidigare biologisk
behandlingssvikt
Utan tidigare biologisk
behandlingssvikt
Ytterligare effektmått
Förstärkt SF/APS klinisk
respons
Underhåll av klinisk
remissionh
Endoskopisk remission

Risankizumab ivinduktion/ Placebo scf
(N=164) %

FORTIFY
Risankizumab ivinduktion/
Risankizumab
360 mg sc
(N=141) %

40 %
34 % (N=123)

52 %
48 % (N=102)

15 % [5 %, 25 %]a,g
14 % [1 %, 27 %]

56 % (N=41)

62 % (N=39)

5 % [-16 %, 27 %]

22 %
20 % (N=123)

47 %
44 % (N=102)

28 % [19 %, 37 %]b,g

27 % (N=41)

54 % (N=39)

49 %

59 %

Behandingsskillnad
(95 % KI)

23 % [11 %, 35 %]
27 % [6 %, 48 %]

13 % [2 %, 23 %]e,g

(N = 91)
(N = 72)
21 % [6 %, 35 %]d,g
51 %
69 %
13 %
39 %
28 % [20 %, 37 %]c,g
(N = 162)
(N = 141)
Mukosal-läkning
22 % [14 %, 30 %]c,g
10 %
31 %
a
Statistiskt signifikant, kontrollerat för multiplicitet för risankizumab jämfört med placebo
(p ≤ 0,01).
b
Statistiskt signifikant, kontrollerat för multiplicitet för risankizumab jämfört med placebo
(p < 0,001).
c
Nominellt p < 0,001 risankizumab jämfört med placebo, utan kontroll av typ I fel.
d
Nominellt p ≤ 0,01 risankizumab jämfört med placebo, utan kontroll av typ I fel.
e
Nominellt p ≤ 0,05 risankizumab jämfört med placebo, utan kontroll av typ I fel.
f
Gruppen med enbart induktion bestod av patienter som uppnått klinisk respons på
induktionsbehandling med risankizumab och randomiserades till att få placebo i underhållsstudien
(FORTIFY).
g
Justerad behandlingsskillnad.
h
Underhåll av klinisk remission: klinisk remission vid vecka 52 hos patienter med klinisk remission
vid vecka 0.
Djup remission (klinisk remission och endoskopisk remission) vid vecka 52 observerades med högre
frekvens hos patienter som behandlades med risankizumab iv/risankizumab sc jämfört med patienter
som fick risankizumab iv/placebo sc (28 % respektive 10 %, nominellt p < 0,001).
Vid vecka 52 uppnådde en högre andel patienter som behandlades med risankizumab iv/risankizumab
sc CDAI < 150 jämfört med risankizumab iv/placebo sc (52 % respektive 41 %, nominellt p ≤ 0,01).
En högre andel patienter som behandlades med risankizumab iv/risankizumab sc uppnådde en
minskning på minst 100 poäng i baslinjepoäng för CDAI jämfört med patienter som behandlades med
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risankizumab iv/placebo sc (62 % respektive 48 %, nominellt p ≤ 0,01).
91 patienter som inte uppvisade SF/APS klinisk respons 12 veckor efter risankizumabinduktion i
studierna ADVANCE och MOTIVATE fick en subkutan 360 mg-dos av risankizumab vid vecka 12
och vecka 20. Av dessa patienter uppnådde 64 % (58/91) SF/APS klinisk respons vid vecka 24; 33 av
patienterna som uppnådde SF/APS klinisk respons inkluderades i FORTIFY och fortsatte att få
risankizumab 360 mg sc var 8:e vecka i upp till 52 veckor. Bland dessa patienter uppnådde 55 %
(18/33) klinisk remission och 45 % (15/33) uppnådde endoskopisk respons vid vecka 52.
I FORTIFY hade 30 patienter förlorad respons på risankizumab 360 mg sc-behandling och fick rescuebehandling med risankizumab (1 200 mg iv-engångsdos, följt av 360 mg sc var 8:e vecka). Av dessa
patienter uppnådde 57 % (17/30) SF/APS klinisk respons vid vecka 52. Dessutom uppnådde 20 %
(6/30) och 34 % (10/29) av patienterna klinisk remission respektive endoskopisk respons vid vecka 52.
Hälsorelaterade och livskvalitetsresultat
Hälsorelaterad livskvalitet bedömdes med IBDQ (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire), SF-36
(36-Item Short Form Health Survey. Förbättring av trötthet utvärderades med skalan FACIT-Fatigue
(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue). Arbetsproduktiviteten utvärderades med
frågeformuläret WPAI-CD (Work Productivity and Activity Impairment CD Questionnaire).
Vid vecka 12 i ADVANCE och MOTIVATE uppnådde patienter som behandlades med risankizumab
kliniskt meningsfulla förbättringar från baslinjen i IBDQ-totalpoäng, alla IBDQ-domänpoäng
(tarmsymtom, systemisk funktion, emotionell funktion och social funktion), SF-36sammanfattningspoäng för fysisk och mental komponent, FACIT-Fatigue och WPAI-CD jämfört med
placebo. För WPAI-CD påvisades större reduktioner av nedsättning under arbetet, övergripande
arbetsnedsättning och aktivitetsnedsättning i ADVANCE; och större reduktion av aktivitetsnedsättning
påvisades i MOTIVATE. Dessa förbättringar upprätthölls hos patienter som behandlades med
risankizumab iv/risankizumab sc i FORTIFY till och med vecka 52.
Pediatrisk population
Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet på att skicka in studieresultat för
risankizumab för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av Crohns
sjukdom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).
5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Risankizumab uppvisade linjär farmakokinetik med dosproportionell exponeringsökning för
dosintervallen 18 till 360 mg och 0,25 till 1 mg/kg administrerat subkutant, och 200 till 1 800 mg och
0,01 till 5 mg/kg administrerat intravenöst.
Vid subkutan dosering av risankizumab uppnåddes maximala plasmakoncentrationer efter 3–14 dagar
med en uppskattad absolut biotillgänglighet på 74–89 %. Vid dosering med 150 mg vid vecka 0,
vecka 4 och därefter var 12:e vecka uppskattas den maximala steady-state-koncentrationen och
dalvärdeskoncentrationen i plasma till 12 respektive 2 µg/ml.
Hos patienter med Crohns sjukdom som behandlades med 600 mg intravenös (iv) induktionsdos vid
vecka 0, 4 och 8 följt av 360 mg subkutan (sc) underhållsdos vid vecka 12 och därefter var 8:e vecka
uppskattas de maximala medianvärdena för topp- och dalkoncentrationerna till 156 respektive
38,8 µg/ml under induktionsperioden (vecka 8–12) och maximala medianvärden för steady-statekoncentrationen samt dalvärdeskoncentrationen uppskattas till 28,0 respektive 8,13 µg/ml under
underhållsperioden (vecka 40–48).
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Distribution
Den genomsnittliga (±standardavvikelse) steady-state-distributionsvolymen (Vss) för risankizumab var
11,4 (±2,7) liter i fas 3-studier hos patienter med psoriasis, vilket tyder på att distributionen av
risankizumab huvudsakligen är begränsad till de vaskulära och interstitiella utrymmena. För en typisk
patient med Crohns sjukdom som väger 70 kg var Vss 7,68 l.
Metabolism
Terapeutiska monoklonala antikroppar av typen IgG bryts vanligen ned till små peptider och
aminosyror via katabola vägar på samma sätt som endogent IgG. Risankizumab förväntas inte
metaboliseras av cytokrom P450-enzymer.
Eliminering
Genomsnittlig (±standardavvikelse) systemisk clearance (CL) för risankizumab var 0,3 (±0,1) l/dag i
fas 3-studier hos patienter med psoriasis. Den genomsnittliga terminala elimineringshalveringstiden
för risankizumab varierade mellan 28 och 29 dagar i fas 3-studier hos patienter med psoriasis. För en
typisk patient med Crohns sjukdom som väger 70 kg var CL 0,30 l/dag och terminal
elimineringshalveringstid var 21 dagar.
Som monoklonal antikropp av typen IgG1 förväntas inte risankizumab filtreras via glomerulär
filtrering i njurarna eller utsöndras som en intakt molekyl i urinen.
Linjäritet/icke-linjäritet
Risankizumab uppvisade linjär farmakokinetik med ungefärliga dosproportionella ökningar i
systemisk exponering (Cmax och AUC) för det utvärderade dosintervallet på 18 till 360 mg och 0,25 till
1 mg/kg efter subkutan administrering samt 200 till 1 800 mg och 0,01 till 5 mg/kg administrerat
intravenöst till friska individer eller patienter med psoriasis eller Crohns sjukdom.
Interaktioner
En interaktionsstudie genomfördes på patienter med plackpsoriasis för att bedöma effekten av
upprepad administrering av risankizumab på farmakokinetiken hos cytokrom P450-känsliga
probsubstrat. Exponeringen av koffein (CYP1A2-substrat), warfarin (CYP2C9-substrat), omeprazol
(CYP2C19-substrat), metoprolol (CYP2D6-substrat) och midazolam (CYP3A4-substrat) efter
behandling med risankizumab var jämförbar med exponering före behandling med risankizumab,
vilket indikerar att det inte finns några kliniskt betydelsefulla interaktioner av dessa enzymer.
Populationsfarmakokinetiska analyser visade att risankizumabexponering inte påverkades av annan
samtidig behandling som vissa patienter med plackpsoriasis använde under de kliniska studierna.
Liknande utebliven påverkan av samtidiga läkemedel observerades baserat på
populationsfarmakokinetiska analyser vid Crohns sjukdom.
Särskilda populationer
Pediatrisk population
Farmakokinetiken för risankizumab hos pediatriska individer under 16 år har inte fastställts. Av de
1 574 patienter med Crohns sjukdom som exponerats för risankizumab var 12 stycken 16 till 17 år
gamla. Risankizumabexponeringar av patienter i åldern 16 till 17 år med Crohns sjukdom liknade dem
hos vuxna. Ålder visades inte ha någon signifikant påverkan på risankizumabexponeringar baserat på
populationsfarmakokinetiska analyser.
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Äldre
Av de 2 234 patienter med plackpsoriasis som exponerades för risankizumab var 243 patienter 65 år
eller äldre och 24 patienter var 75 år eller äldre. Av de 1 574 patienterna med Crohns sjukdom som
exponerades för risankizumab var 72 patienter 65 år eller äldre och 5 patienter var 75 år eller äldre.
Inga generella skillnader observerades i risankizumabexponering mellan äldre och yngre patienter som
fick risankizumab.
Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion
Inga specifika studier har genomförts för att fastställa effekten av nedsatt njur- eller leverfunktion på
farmakokinetiken för risankizumab. Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser hade
kreatininnivåer i serum, kreatininclearance eller leverfunktionsmarkörer (ASAT/ALAT/bilirubin)
ingen betydelsefull påverkan på risankizumabs clearance hos patienter med psoriasis eller Crohns
sjukdom.
Som monoklonal antikropp av typen IgG1 elimineras risankizumab huvudsakligen via intracellulär
katabolism och förväntas inte genomgå metabolism via cytokrom P450-leverenzymer eller renal
eliminering.
Kroppsvikt
Clearance och distributionsvolym för risankizumab ökar när kroppsvikten ökar vilket kan leda till
minskad effekt hos patienter med hög kroppsvikt (> 130 kg). Denna observation är dock baserad på ett
begränsat antal patienter. Ingen dosjustering med hänsyn till kroppsvikt rekommenderas för
närvarande.
Kön eller etnicitet
Clearance för risankizumab påverkades inte signifikant av kön eller etnicitet hos vuxna patienter med
plackpsoriasis eller Crohns sjukdom. Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i risankizumabexponering
observerades hos kinesiska eller japanska patienter jämfört med kaukasiska patienter i en klinisk
farmakokinetisk studie.
5.2

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet inklusive utvärderingar av säkerhetsfarmakologi och en
reproduktions- och utvecklingstoxicitetsstudie hos cynomolgusapor vid doser på upp till
50 mg/kg/vecka (vilket ger exponeringar på ca 10 gånger den kliniska exponeringen under induktion
med en dos på 600 mg/iv var 4:e vecka och 39 gånger de kliniska exponeringarna för underhåll vid
360 mg sc var 8:e vecka) påvisade inga särskilda risker för människa.
Mutagenicitets- och karcinogenicitetsstudier har inte utförts med risankizumab. I en 26 veckor lång
kronisk toxikologistudie hos cynomolgusapor vid doser på upp till 50 mg/kg/vecka (7 gånger den
kliniska exponeringen under induktion med en dos på 600 mg/iv var 4:e vecka och 28 gånger de
kliniska exponeringarna för underhåll vid 360 mg sc var 8:e vecka), observerades inga preneoplastiska
eller neoplastiska lesioner och inga ogynnsamma immunotoxiska eller kardiovaskulära effekter
noterades.
6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumacetattrihydrat
Ättiksyra
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Trehalosdihydrat
Polysorbat 20
Vatten för injektionsvätskor
6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.
6.3

Hållbarhet

24 månader
Spädd lösning för intravenös infusion.
Kemisk och fysisk stabilitet vid användning har påvisats i 20 timmar vid 2 °C till 8 °C eller upp till 8
timmar i rumstemperatur (kumulativ tid efter beredning inklusive förvarings- och infusionstiden) där
den spädda lösningen är skyddad mot direkt och indirekt solljus.
Ur mikrobiologisk synpunkt bör den beredda lösningen användas omedelbart. Om den inte används
omedelbart ansvarar användaren för förvaring och villkor för den färdiga lösningen och denna tid får
inte överstiga 20 timmar vid 2 °C till 8 °C.
Får ej frysas.
6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.
Förvara injektionsflaskan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.
Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.
6.5

Förpackningstyp och innehåll

10,0 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning i en glasinjektionsflaska tillsluten med en
gummibelagd propp.
Skyrizi är tillgängligt i förpackningar som innehåller 1 injektionsflaska.
6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Lösningen i injektionsflaskan och spädningar får inte skakas. Lösningen ska besiktigas avseende
partiklar eller missfärgning före administrering. Lösningen ska vara färglös till svagt gulaktig och klar
till svagt opalescent. Vätskan kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar. Läkemedlet och
dess spädningar ska inte användas om lösningen är missfärgad eller grumlig, eller om den innehåller
främmande partiklar.
Anvisningar för spädning
Detta läkemedel ska beredas av hälso- och sjukvårdspersonal med användning av aseptisk teknik. Det
måste spädas före administrering.
Infusionsvätskan, lösningen bereds genom spädning av koncentratet i en intravenös infusionspåse eller
glasflaska som innehåller 5 % glukos i vatten (D5W) (600 mg/10 ml i 100 ml, 250 ml eller 500 ml) till
en slutlig lösning med en koncentration på cirka 1,2 mg/ml till 6 mg/ml.
Innan den intravenösa infusionen påbörjas ska innehållet i den intravenösa infusionspåsen eller
glasflaskan vara rumstempererat.
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Infundera den spädda lösningen under minst en timme. När spädning skett ska infusionen ha
administrerats färdigt inom 8 timmar efter spädningen i infusionspåsen.
Varje injektionsflaska är avsedd för engångsbruk.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1361/004
9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 26 april 2019
10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats
http://www.ema.europa.eu
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje
misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.
1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull
2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje cylinderampull innehåller 360 mg risankizumab i 2,4 ml lösning.
Risankizumab är en humaniserad monoklonal antikropp av typen immunglobulin G1 (lgG1) som
produceras i ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) med rekombinant DNA-teknik.
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektion).
Lösningen är färglös till gulaktig och klar till svagt opalescent.
4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Skyrizi är avsett för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom med
otillräckligt behandlingssvar på, förlorat behandlingssvar eller intolerans mot konventionell
behandling eller en biologisk behandling.
4.2

Dosering och administreringssätt

Detta läkemedel är avsett att användas under vägledning och överinseende av läkare med erfarenhet av
diagnos och behandling av de sjukdomar som Skyrizi är avsett för.
Dosering
Den rekommenderade dosen är 600 mg som administreras via intravenös infusion vid vecka 0, vecka 4
och vecka 8, följt av 360 mg administrerat via subkutan injektion vid vecka 12 och därefter var 8:e
vecka. Behandlingsavbrott bör övervägas för patienter som inte har visat något svar efter 24 veckors
behandling.
När det gäller dosering av den initiala intravenösa dosregimen, se avsnitt 4.2 i produktresumén för
Skyrizi 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning.
Missad dos
Om en dos missas ska dosen tas så snart som möjligt. Därefter ska doseringen återupptas enligt
ordinarie schema.
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Särskilda populationer
Äldre ( ≥ 65 år)
Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 5.2).
Det finns begränsad information om behandling av personer ≥ 65 år.
Nedsatt njur- eller leverfunktion
Inga särskilda studier har utförts för att utvärdera vilken effekt nedsatt lever- eller njurfunktion har på
farmakokinetiken hos Skyrizi. Dessa tillstånd förväntas generellt sett inte ha någon signifikant
inverkan på farmakokinetiken hos monoklonala antikroppar och inga dosjusteringar anses vara
nödvändiga (se avsnitt 5.2).
Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för Skyrizi för behandling av Crohns sjukdom hos patienter under 18 år har ännu
inte fastställts.
Överviktiga patienter
Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 5.2).
Administreringssätt
Skyrizi administreras via subkutan injektion.
Injektionen ska ges i låret eller buken. Patienter ska inte injicera i områden där huden är öm, har
blåmärken, är erytematös, har förhårdnader eller är skadad.
Patienter kan själva injicera Skyrizi efter att ha tränat på subkutan injektionsteknik med den
självhäftande injektorn. Patienter ska instrueras att läsa bruksanvisningen i bipacksedeln som
medföljer produktförpackningen före administrering.
4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos, se avsnitt 4.4).
4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet
För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och
tillverkningssatsnummer dokumenteras.
Infektioner
Risankizumab kan öka risken för infektion.
För patienter med kronisk infektion, återkommande infektioner eller kända riskfaktorer för infektion,
bör risankizumab användas med försiktighet. Behandling med risankizumab bör inte påbörjas hos
patienter med klinisk betydelsefull aktiv infektion förrän infektionen gått över eller behandlats på
lämpligt sätt.
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Patienter som behandlas med risankizumab ska instrueras att söka medicinsk rådgivning om tecken
eller symtom på kliniskt betydelsefull kronisk eller akut infektion uppstår. Om en patient utvecklar en
sådan infektion eller inte svarar på insatt standardbehandling för infektionen ska patienten övervakas
noga och risankizumab ska inte administreras förrän infektionen har gått över.
Tuberkulos
Innan behandling med risankizumab påbörjas bör patienterna undersökas med avseende på
tuberkulosinfektion (TB). Patienter som får risankizumab bör övervakas avseende tecken och
symtom på aktiv TB. Behandling mot TB bör övervägas innan behandling med risankizumab påbörjas
hos patienter med anamnes på latent eller aktiv TB för vilka en adekvat behandlingskur inte kan
bekräftas.
Immuniseringar
Överväg att slutföra alla lämpliga vaccinationer enligt aktuella riktlinjer för vaccinering innan
behandling med risankizumab påbörjas. Om en patient har blivit vaccinerad med levande viralt eller
bakteriellt vaccin är rekommendationen att vänta minst 4 veckor innan behandling med risankizumab
påbörjas. Patienter som behandlas med risankizumab bör inte få levande vaccin under pågående
behandling och i minst 21 veckor efter avslutad behandling (se avsnitt 5.2).
Överkänslighet
Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska administreringen av risankizumab omedelbart
avbrytas och lämplig behandling påbörjas.
Hjälpämnen med känd effekt
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per cylinderrampull, d.v.s. är näst
intill ”natriumfritt”.
4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Risankizumab förväntas inte genomgå metabolism med hjälp av leverenzymer eller renal eliminering.
Inga interaktioner förväntas mellan risankizumab och inhibitorer, inducerare eller substrat till
läkemedelsmetaboliserande enzymer och ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.2).
Samtidig immunsuppressiv behandling
Säkerhet och effekt för risankizumab i kombination med immunsuppressiva läkemedel, inklusive
biologiska läkemedel har inte utvärderats.
4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor
Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under pågående behandling och i minst
21 veckor efter avslutad behandling.
Graviditet
Det finns ingen eller begränsad mängd data (färre än 300 graviditeter) från användning av
risankizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta
reproduktionstoxikologiska effekter. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av
risankizumab under graviditet.
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Amning
Det är okänt om risankizumab utsöndras i bröstmjölk. Det är dock känt att humant IgG utsöndras i
bröstmjölk under de första dagarna efter födseln, vilket sjunker till låga koncentrationer kort därefter.
En risk för det ammande spädbarnet kan därför inte uteslutas under denna korta period. Ett beslut
måste tas huruvida man ska avbryta/avstå från behandling med risankizumab efter att man tagit hänsyn
till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandlingen med risankizumab för kvinnan.
Fertilitet
Effekten av risankizumab på fertiliteten hos människa har inte utvärderats. Djurstudier visar inga
direkta eller indirekta skadliga effekter avseende fertilitet.
4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Risankizumab har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda
maskiner.
4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen
De vanligast rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektioner (från 13,0 % vid psoriasis till
15,6 % vid Crohns sjukdom).
Biverkningstabell
Biverkningar för risankizumab från kliniska studier (tabell 1) är listade enligt MedDRAorgansystemklass och är baserade på följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100,
< 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000) och mycket sällsynta
(< 1/10 000).
Tabell 1: Biverkningstabell
Organsystemklass
Infektioner och
infestationer

Centrala och perifera
nervsystemet
Hud och subkutan
vävnad
Allmänna symtom
och/eller symtom vid
administreringsstället

Frekvens
Mycket vanliga
Vanliga
Mindre vanliga
Vanliga

Biverkningar
Övre
luftvägsinfektioner a
Tinea-infektioner b
Follikulit
Huvudvärkc

Vanliga

Klåda

Vanliga

Trötthetd
Reaktioner vid
injektionsställete

a

Inklusive: luftvägsinfektion (viral, bakteriell eller ospecificerad), sinuit (inklusive
akut), rinit, nasofaryngit, faryngit (inklusive viral), tonsillit, laryngit, trakeit
b
Inklusive: tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea versicolor, tinea manuum,
onykomykos, tinea infektion
c
Inklusive: huvudvärk, spänningshuvudvärk, bihålerelaterad huvudvärk
d
Inklusive: trötthet, asteni
e
Inklusive: blåmärken vid injektionsstället, erytem, hematom, blödning, irritation,
smärta, klåda, reaktion, svullnad, induration, överkänslighet, noduler, utslag,
urtikaria, vesiklar, värmekänsla
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Beskrivning av utvalda biverkningar
Infektioner
Psoriasis
Över hela psoriasisprogrammet, inklusive långvarig exponering för risankizumab, var antalet
infektioner 75,5 händelser per 100 patientår. Majoriteten av fallen var inte allvarliga utan lindriga till
måttliga i allvarlighetsgrad och ledde inte till att behandlingen med risankizumab avbröts. Frekvensen
av allvarliga infektioner var 1,7 händelser per 100 patientår (se avsnitt 4.4).
Crohns sjukdom
Den övergripande säkerhetsprofilen hos patienter med Crohns sjukdom som behandlades med
risankizumab överensstämde med säkerhetsprofilen hos patienter med plackpsoriasis.
Antalet infektioner i poolade data från de 12 veckor långa induktionsstudierna var 83,3 händelser per
100 patientår för patienter som behandlades med risankizumab 600 mg intravenöst, jämfört med 117,7
händelser per 100 patientår vid placebo. Antalet allvarliga infektioner var 3,4 händelser per 100
patientår hos patienter behandlade med risankizumab 600 mg intravenöst, jämfört med 16,7 händelser
per 100 patientår vid placebo (se avsnitt 4.4).
Antalet infektioner i den 52 veckor långa underhållsstudien var 57,7 händelser per 100 patientår hos
patienter behandlade med risankizumab 360 mg subkutant efter risankizumabinduktion, jämfört med
76,0 händelser per 100 patientår hos patienter som fått placebo efter risankizumabinduktion. Antalet
allvarliga infektioner var 6,0 händelser per 100 patientår hos patienter behandlade med risankizumab
360 mg subkutant efter risankizumabinduktion, jämfört med 5,0 händelser per 100 patientår hos
patienter som fått placebo efter risankizumabinduktion (se avsnitt 4.4).
Immunogenicitet
Som med alla terapeutiska proteiner finns det en risk för immunogenicitet med risankizumab.
Detektion av antikroppsbildning är starkt beroende av känsligheten och specificiteten hos
analysmetoden.
Hos patienter behandlade med de rekommenderade doserna av intravenös induktion samt subkutana
underhållsdoser av risankizumab vid kliniska studier av Crohns sjukdom i upp till 64 veckor
detekterades behandlingsutlösta och neutraliserande antikroppar hos 3,4 % (2/58) respektive 0 %
(0/58) av de utvärderade patienterna.
Antikroppar mot risankizumab inklusive neutraliserande antikroppar associerades inte med
förändringar i klinisk respons eller säkerhet.
Äldre
Det finns begränsad säkerhetsinformation om behandling av personer ≥ 65 år.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt
att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas
att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.
4.9

Överdosering

I händelse av överdosering är rekommendationen att patienten övervakas med avseende på tecken eller
symtom på biverkningar och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.
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5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: immunsuppressiva medel, interleukinhämmare, ATC-kod: L04AC18
Verkningsmekanism
Risankizumab är en humaniserad monoklonal antikropp av typen immunglobulin G1 (IgG1) som med
hög affinitet binder selektivt till p19-subenheten på humant interleukin-23 (IL-23) cytokin, utan att
binda till IL-12 och hämmar dess interaktion med IL-23 receptorkomplexet. IL-23 är ett cytokin som
är inblandat i inflammatoriska reaktioner och immunsvar. Genom att blockera IL-23 från att binda till
dess receptor hämmar risankizumab IL-23-beroende cellsignalering och frisättning av proinflammatoriska cytokiner.
Farmakodynamisk effekt
I en studie av psoriasispatienter nedreglerades genuttrycket i huden för de gener som är förknippade
med IL-23/IL-17-axeln efter enkeldoser med risankizumab. Minskad epidermal tjocklek, infiltration
av inflammatoriska celler och uttryck av sjukdomsmarkörer för psoriasis observerades också i
psoriasislesioner.
I en fas 2-studie av patienter med Crohns sjukdom sågs en reduktion av uttrycket av gener som är
associerade med IL-23/Th17-axeln i tarmvävnad efter flera doser av risankizumab. Dessutom
observerades reduktioner av fekalt calprotektin (FCP), C-reaktivt protein i serum (CRP) och IL-22
flera doser i fas 3-induktionsstudier på Crohns-patienter. Reduktioner av FCP, CRP och IL-22 i serum
upprätthölls fram till vecka 52 i underhållsstudien.
Klinisk effekt
Effekt och säkerhet för risankizumab bedömdes hos 1 419 patienter med måttlig till svår aktiv Crohns
sjukdom i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudier. De patienter som
deltog var 16 år och äldre med ett CDAI (Crohn´s Disease Activity Index) på 220 till 450, en
genomsnittlig avföringsfrekvens (SF, stool frequency) på ≥ 4 och/eller genomsnittlig poäng för daglig
buksmärta (APS) på ≥ 2 och en SES-CD (Simple Endoscopic Score for CD) på ≥ 6, eller ≥ 4 för
isolerad sjukdom, exklusive den begränsande komponenten och bekräftat av en central granskare.
Två 12-veckorsstudier med intravenös induktion (ADVANCE och MOTIVATE) genomfördes. Dessa
innefattade en 12 veckor lång förlängningsperiod för patienter som inte uppnådde SF/APS klinisk
respons vid vecka 12 (≥ 30 % minskning av SF och/eller ≥ 30 % minskning av APS och ingen av dem
sämre än baslinjen). ADVANCE och MOTIVATE följdes av en 52 veckor lång randomiserad
utsättningsstudie av subkutan underhållsbehandling (FORTIFY) till vilken man rekryterade patienter
med SF/APS klinisk respons till iv-induktionsbehandling, vilken utgjorde minst 64 veckors
behandling.
ADVANCE och MOTIVATE
I studierna ADVANCE och MOTIVATE randomiserades patienterna till att antingen få risankizumab
600 mg (rekommenderad dos), 1 200 mg eller placebo vid vecka 0, vecka 4 och vecka 8.
I ADVANCE hade 58 % (491/850) patienter sviktat på eller varit intoleranta mot en eller flera
biologiska behandlingar (tidigare biologisk behandlingssvikt), och 42 % (359/850) hade sviktat på
eller varit intoleranta mot konventionella läkemedel men inte biologiska läkemedel (utan tidigare
biologisk behandlingssvikt på). I ADVANCE, bland patienterna utan tidigare biologisk
behandlingssvikt, var (87 %) 314/359 naiva för biologisk behandling och återstående 13 % hade fått
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en biologisk behandling men aldrig sviktat eller uppvisat intolerans. Alla patienter i MOTIVATE hade
tidigare sviktat på behandling med biologiskt läkemedel.
I båda studierna uppnådde en större andel patienter som behandlades med risankizumab de co-primära
effektmåtten klinisk remission vid vecka 12 och endoskopisk respons vid vecka 12 jämfört med
placebo. Förstärkt SF/APS klinisk respons och klinisk remission var signifikant så tidigt som vecka 4
hos patienter som behandlades med risankizumab och fortsatte att förbättras till och med vecka 12
(tabell 2).
Tabell 2. Effektresultat i ADVANCE och MOTIVATE
ADVANCE
MOTIVATE
Placebo iv Risankizumab Behandlings Placebo iv Risankizumab Behandlings
(N=175)
600 mg iv
skillnadd (N=187) % 600 mg iv
skillnadd
%
(N=336)
(95 % KI)
(N=191)
(95 % KI)
%
%
Co-primära effektmått
Klinisk
22 %
15 %
remission vid
22 %
43 %
[14 %,
19 %
35 %
[6 %, 24 %]b
e
a
vecka 12
30 %]
Endoskopisk
28 %
18 %
respons vid
12 %
40 %
[21 %,
11 %
29 %
[10 %,
vecka 12f
35 %]a
25 %]a
Ytterligare effektmått
Förstärkt
SF/APS
15 %
14 %
klinisk
31 %
46 %
32 %
45 %
[6 %, 23 %]b
[4 %, 23 %]c
respons vid
vecka 4g
Förstärkt
SF/APS
21 %
23 %
klinisk
42 %
63 %
[12 %,
39 %
62 %
[13 %,
respons vid
30 %]a
33 %]a
g
vecka 12
CDAI < 150
8%
10 %
10 %
18 %
11 %
21 %
vid vecka 4
[1 %, 14 %]c
[2 %, 17 %]c
21 %
22 %
CDAI < 150
25 %
45 %
[12 %,
20 %
42 %
[13 %,
vid vecka 12
29 %]a
31 %]a
Mukosal(N=173)
(N=336)
14 %
(N=186)
(N=190)
9%
läkning vid
a
8
%
21
%
[8
%,
19
%]
4
%
14
%
[4
%,
15 %]b
vecka 12h
Endoskopisk
15 %
15 %
remission vid
9%
24 %
4%
19 %
a
[9
%,
21
%]
[9
%,
21 %]a
vecka 12i
a
Statistiskt signifikant, kontrollerat för multiplicitet för risankizumab jämfört med placebo
(p < 0,001).
b
Statistiskt signifikant, kontrollerat för multiplicitet för risankizumab jämfört med placebo
(p ≤ 0,01).
c
Nominellt p ≤ 0,05 risankizumab jämfört med placebo.
d
Justerad behandlingsskillnad.
e
Klinisk remission baserad på SF/APS: genomsnittlig daglig SF ≤ 2,8 och inte sämre än baslinjen
och genomsnittlig daglig AP-poäng ≤ 1 och inte sämre än baslinjen.
f
Endoskopisk respons: mer än 50 % minskning av SES-CD från baslinjen, eller en minskning med
minst 2 poäng för patienter med en baslinjepoäng på 4 och isolerad ileal sjukdom.
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g

Förstärkt SF/APS klinisk respons: ≥ 60 % minskning av genomsnittlig daglig SF och/eller ≥ 35 %
minskning av genomsnittlig daglig AP-poäng och ingen av dem sämre än baslinjen, och/eller
klinisk remission.
h
Mukosal-läkning: SES-CD-subpoäng för ulcererad yta på 0 hos patienter med en subpoäng på ≥ 1
vid baslinjen.
i
Endoskopisk remission: SES-CD ≤ 4 och minst 2 poängs reduktion jämfört med baslinjen och
ingen subpoäng över 1 i någon individuell variabel.
Vid vecka 12 uppnådde en högre andel av patienter behandlade med risankizumab en minskning på
minst 100 poäng i baslinje-CDAI jämfört med placebo (ADVANCE, risankizumab = 60 %, placebo =
37 %, p < 0,001; MOTIVATE, risankizumab = 60 %, placebo = 30 %, p < 0,001).
Vid vecka 12 uppnådde en högre andel av patienter behandlade med risankizumab både förstärkt
SF/APS klinisk respons och endoskopisk respons vid vecka 12 jämfört med placebo (ADVANCE,
risankizumab = 31 %, placebo = 8 %, p < 0,001; MOTIVATE, risankizumab = 21 %, placebo = 7 %,
p < 0,001).
Resultaten för de co-primära effektmåtten för subgrupperna (utan justering för multiplicitet) med och
utan tidigare biologisk behandlingssvikt presenteras i tabell 3.
Tabell 3. Effektresultat vid vecka 12 för subgrupperna med tidigare biologisk behandlingssvikt
och patienter utan tidigare biologisk behandlingssvikt i ADVANCE
ADVANCE
Risankizumab 600 mg

Placebo iv
Klinisk remission per SF/AP-poäng
Tidigare biologisk
23 % (N=97)
behandlingssvikt
Utan tidigare biologisk
21 % (N=78)
behandlingssvikt
Endoskopisk respons
Tidigare biologisk
11 % (N=97)
behandlingssvikt
Utan tidigare biologisk
13 % (N=78)
behandlingssvikt

41 % (N=195)
48 % (N=141)

33 % (N=195)
50 % (N=141)

Behandlingsskillnad
(95 % KI)
18 % [7 %, 29 %]
27 % [15 %, 39 %]

21 % [12 %, 31 %]
38 % [27 %, 49 %]

I ADVANCE uppnådde en högre andel av patienter behandlade med risankizumab med och utan
tidigare biologisk behandlingssvikt CDAI < 150 jämfört med placebo (med tidigare biologisk
behandlingssvikt, risankizumab =42 %, placebo=26 %; utan tidigare biologisk behandlingssvikt,
risankizumab =49 %, placebo=23 %).
CD-relaterade sjukhusinläggningar
Frekvenserna av CD-relaterade sjukhusinläggningar till och med vecka 12 var lägre hos patienter
behandlade med risankizumab jämfört med placebo (ADVANCE, risankizumab =3 %, placebo=12 %,
p < 0,001; MOTIVATE, risankizumab =3 %, placebo=11 %, p ≤ 0,01).
FORTIFY
I underhållsstudien FORTIFY utvärderades 462 patienter med SF/APS klinisk respons på 12 veckors
intravenös (iv) induktionsbehandling med risankizumab i studierna ADVANCE och MOTIVATE.
Patienter fortsatte sin behandling genom att randomiseras till underhållsbehandling av antingen
risankizumab 360 mg subkutant (sc) (rekommenderad dos), risankizumab 180 mg sc var 8:e vecka,
eller till en utsättningsarm där de fick placebo sc var 8:e vecka i upp till 52 veckor.
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De co-primära effektmåtten var klinisk remission vid vecka 52 och endoskopisk respons vid vecka 52.
Co-primära effektmått mättes också hos patienter med och utan tidigare biologisk behandlingssvikt (se
tabell 4).
Tabell 4. Effektresultat i FORTIFY vid vecka 52 (64 veckor från insättning av induktionsdos)

Co-primära effektmått
Klinisk remission
Tidigare biologisk
behandlingssvikt
Utan tidigare biologisk
behandlingssvikt
Endoskopisk respons
Tidigare biologisk
behandlingssvikt
Utan tidigare biologisk
behandlingssvikt
Ytterligare effektmått
Förstärkt SF/APS klinisk
respons
Underhåll av klinisk
remissionh
Endoskopisk remission

Risankizumab ivinduktion/ Placebo scf
(N=164) %

FORTIFY
Risankizumab ivinduktion/
Risankizumab
360 mg sc
(N=141) %

40 %
34 % (N=123)

52 %
48 % (N=102)

15 % [5 %, 25 %]a,g
14 % [1 %,27 %]

56 % (N=41)

62 % (N=39)

5 % [-16 %, 27 %]

22 %
20 % (N=123)

47 %
44 % (N=102)

28 % [19 %, 37 %]b,g

27 % (N=41)

54 % (N=39)

49 %

59 %

Behandingsskillnad
(95 % KI)

23 % [11 %, 35 %]
27 % [6 %, 48 %]

13 % [2 %, 23 %]e,g

(N = 91)
(N = 72)
21 % [6 %, 35 %]d,g
51 %
69 %
13 %
39 %
28 % [20 %, 37 %]c,g
(N = 162)
(N = 141)
Mucosal-läkning
22 % [14 %, 30 %]c,g
10 %
31 %
a
Statistiskt signifikant, kontrollerat för multiplicitet för risankizumab jämfört med placebo
(p ≤ 0,01).
b
Statistiskt signifikant, kontrollerat för multiplicitet för risankizumab jämfört med placebo
(p < 0,001).
c
Nominellt p < 0,001 risankizumab jämfört med placebo, utan kontroll av typ I fel.
d
Nominellt p ≤ 0,01 risankizumab jämfört med placebo, utan kontroll av typ I fel.
e
Nominellt p ≤ 0,05 risankizumab jämfört med placebo, utan kontroll av typ I fel.
f
Gruppen med enbart induktion bestod av patienter som uppnått klinisk respons på
induktionsbehandling med risankizumab och randomiserades till att få placebo i underhållsstudien
(FORTIFY).
g
Justerad behandlingsskillnad.
h
Underhåll av klinisk remission: klinisk remission vid vecka 52 hos patienter med klinisk remission
vid vecka 0.
Djup remission (klinisk remission och endoskopisk remission) vid vecka 52 observerades med högre
frekvens hos patienter som behandlades med risankizumab iv/risankizumab sc jämfört med patienter
som fick risankizumab iv/placebo sc (28 % respektive 10 %, nominellt p < 0,001).
Vid vecka 52 uppnådde en högre andel patienter som behandlades med risankizumab iv/risankizumab
sc CDAI < 150 jämfört med risankizumab iv/placebo sc (52 % respektive 41 %, nominellt p ≤ 0,01).
En högre andel patienter som behandlades med risankizumab iv/risankizumab sc uppnådde en
minskning på minst 100 poäng i baslinjepoäng för CDAI jämfört med patienter som behandlades med
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risankizumab iv/placebo sc (62 % respektive 48 %, nominellt p ≤ 0,01).
91 patienter som inte uppvisade SF/APS klinisk respons 12 veckor efter risankizumabinduktion i
studierna ADVANCE och MOTIVATE fick subkutan 360 mg-dos av risankizumab vid vecka 12 och
vecka 20. Av dessa patienter uppnådde 64 % (58/91) SF/APS klinisk respons vid vecka 24; 33 av
patienterna som uppnådde SF/APS klinisk respons inkluderades i FORTIFY och fortsatte att få
risankizumab 360 mg sc var 8:e vecka i upp till 52 veckor. Bland dessa patienter uppnådde 55 %
(18/33) klinisk remission och 45 % (15/33) uppnådde endoskopisk respons vid vecka 52.
I FORTIFY hade 30 patienter förlorad respons på risankizumab 360 mg sc-behandling och fick rescuebehandling med risankizumab (1 200 mg iv-engångsdos, följt av 360 mg sc var 8:e vecka). Av dessa
patienter uppnådde 57 % (17/30) SF/APS klinisk respons vid vecka 52. Dessutom uppnådde 20 %
(6/30) och 34 % (10/29) av patienterna klinisk remission respektive endoskopisk respons vid vecka 52.
Hälsorelaterade och livskvalitetsresultat
Hälsorelaterad livskvalitet bedömdes med IBDQ (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire), SF-36
(36-Item Short Form Health Survey. Förbättring av trötthet utvärderades med skalan FACIT-Fatigue
(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue). Arbetsproduktiviteten utvärderades med
frågeformuläret WPAI-CD (Work Productivity and Activity Impairment CD Questionnaire).
Vid vecka 12 i ADVANCE och MOTIVATE uppnådde patienter som behandlades med risankizumab
kliniskt meningsfulla förbättringar från baslinjen i IBDQ-totalpoäng, alla IBDQ-domänpoäng
(tarmsymtom, systemisk funktion, emotionell funktion och social funktion), SF-36sammanfattningspoäng för fysisk och mental komponent, FACIT-Fatigue och WPAI-CD jämfört med
placebo. För WPAI-CD påvisades större reduktioner av nedsättning under arbetet, övergripande
arbetsnedsättning och aktivitetsnedsättning i ADVANCE; och större reduktion av aktivitetsnedsättning
påvisades i MOTIVATE. Dessa förbättringar upprätthölls hos patienter som behandlades med
risankizumab iv/risankizumab sc i FORTIFY till och med vecka 52.
Pediatrisk population
Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet på att skicka in studieresultat för
risankizumab för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av Crohns
sjukdom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).
5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Risankizumab uppvisade linjär farmakokinetik med dosproportionell exponeringsökning för
dosintervallen 18 till 360 mg och 0,25 till 1 mg/kg administrerat subkutant, och 200 till 1 800 mg och
0,01 till 5 mg/kg administrerat intravenöst.
Vid subkutan dosering av risankizumab uppnåddes maximala plasmakoncentrationer efter 3–14 dagar
med en uppskattad absolut biotillgänglighet på 74–89 %. Vid dosering med 150 mg vid vecka 0,
vecka 4 och därefter var 12:e vecka uppskattas den maximala steady-state-koncentrationen och
dalvärdeskoncentrationen i plasma till 12 respektive 2 µg/ml.
Hos patienter med Crohns sjukdom som behandlades med 600 mg intravenös (iv) induktionsdos vid
vecka 0, 4 och 8 följt av 360 mg subkutan (sc) underhållsdos vid vecka 12 och därefter var 8:e vecka,
uppskattas de maximala medianvärdena för topp- och dalkoncentrationerna till 156 respektive
38,8 µg/ml under induktionsperioden (vecka 8–12) och maximala medianvärden för steady-statekoncentrationen samt dalvärdeskoncentrationen uppskattas till 28,0 respektive 8,13 µg/l under
underhållsperioden (vecka 40–48).
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Distribution
Den genomsnittliga (±standardavvikelse) steady-state-distributionsvolymen (Vss) för risankizumab var
11,4 (±2,7) liter i fas 3-studier hos patienter med psoriasis, vilket tyder på att distributionen av
risankizumab huvudsakligen är begränsad till de vaskulära och interstitiella utrymmena. För en typisk
patient med Crohns sjukdom som väger 70 kg var Vss 7,68 l.
Metabolism
Terapeutiska monoklonala antikroppar av typen IgG bryts vanligen ned till små peptider och
aminosyror via katabola vägar på samma sätt som endogent IgG. Risankizumab förväntas inte
metaboliseras av cytokrom P450-enzymer.
Eliminering
Genomsnittlig (±standardavvikelse) systemisk clearance (CL) för risankizumab var 0,3 (±0,1) l/dag i
fas 3-studier hos patienter med psoriasis. Den genomsnittliga terminala elimineringshalveringstiden
för risankizumab varierade mellan 28 och 29 dagar i fas 3-studier hos patienter med psoriasis. För en
typisk patient med Crohns sjukdom som väger 70 kg var CL 0,30 l/dag och terminal
elimineringshalveringstid var 21 dagar.
Som monoklonal antikropp av typen IgG1 förväntas inte risankizumab filtreras via glomerulär
filtrering i njurarna eller utsöndras som en intakt molekyl i urinen.
Linjäritet/icke-linjäritet
Risankizumab uppvisade linjär farmakokinetik med ungefärliga dosproportionella ökningar i
systemisk exponering (Cmax och AUC) för det utvärderade dosintervallet på 18 till 360 mg och 0,25 till
1 mg/kg efter subkutan administrering samt 200 till 1 800 mg och 0,01 till 5 mg/kg administrerat
intravenöst till friska individer eller patienter med psoriasis eller Crohns sjukdom.
Interaktioner
En interaktionsstudie genomfördes på patienter med plackpsoriasis för att bedöma effekten av
upprepad administrering av risankizumab på farmakokinetiken hos cytokrom P450-känsliga
probsubstrat. Exponeringen av koffein (CYP1A2-substrat), warfarin (CYP2C9-substrat), omeprazol
(CYP2C19-substrat), metoprolol (CYP2D6-substrat) och midazolam (CYP3A4-substrat) efter
behandling med risankizumab var jämförbar med exponering före behandling med risankizumab,
vilket indikerar att det inte finns några kliniskt betydelsefulla interaktioner av dessa enzymer.
Populationsfarmakokinetiska analyser visade att risankizumabexponering inte påverkades av annan
samtidig behandling som vissa patienter med plackpsoriasis använde under de kliniska studierna.
Liknande utebliven påverkan av samtidiga läkemedel observerades baserat på
populationsfarmakokinetiska analyser vid Crohns sjukdom.
Särskilda populationer
Pediatrisk population
Farmakokinetiken för risankizumab hos pediatriska individer under 16 år har inte fastställts. Av de
1 574 patienter med Crohns sjukdom som exponerats för risankizumab var 12 stycken 16 till 17 år
gamla. Risankizumabexponeringar av patienter i åldern 16 till 17 år med Crohns sjukdom liknade dem
hos vuxna. Ålder visades inte ha någon signifikant påverkan på risankizumabexponeringar baserat på
populationsfarmakokinetiska analyser.
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Äldre
Av de 2 234 patienter med plackpsoriasis som exponerades för risankizumab var 243 patienter 65 år
eller äldre och 24 patienter var 75 år eller äldre. Av de 1 574 patienterna med Crohns sjukdom som
exponerades för risankizumab var 72 patienter 65 år eller äldre och 5 patienter var 75 år eller äldre.
Inga generella skillnader observerades i risankizumabexponering mellan äldre och yngre patienter som
fick risankizumab.
Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion
Inga specifika studier har genomförts för att fastställa effekten av nedsatt njur- eller leverfunktion på
farmakokinetiken för risankizumab. Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser hade
kreatininnivåer i serum, kreatininclearance eller leverfunktionsmarkörer (ASAT/ALAT/bilirubin)
ingen betydelsefull påverkan på risankizumabs clearance hos patienter med psoriasis eller Crohns
sjukdom.
Som monoklonal antikropp av typen IgG1 elimineras risankizumab huvudsakligen via intracellulär
katabolism och förväntas inte genomgå metabolism via cytokrom P450-leverenzymer eller renal
eliminering.
Kroppsvikt
Clearance och distributionsvolym för risankizumab ökar när kroppsvikten ökar vilket kan leda till
minskad effekt hos patienter med hög kroppsvikt (> 130 kg). Denna observation är dock baserad på ett
begränsat antal patienter. Ingen dosjustering med hänsyn till kroppsvikt rekommenderas för
närvarande.
Kön eller etnicitet
Clearance för risankizumab påverkades inte signifikant av kön eller etnicitet hos vuxna patienter med
plackpsoriasis eller Crohns sjukdom. Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i risankizumabexponering
observerades hos kinesiska eller japanska patienter jämfört med kaukasiska patienter i en klinisk
farmakokinetisk studie.
5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet inklusive utvärderingar av säkerhetsfarmakologi, och en
reproduktions- och utvecklingstoxicitetsstudie hos cynomolgusapor vid doser på upp till
50 mg/kg/vecka (vilket ger exponeringar på ca 10 gånger den kliniska exponeringen under induktion
med en dos på 600 mg/iv var 4:e vecka och 39 gånger de kliniska exponeringarna för underhåll vid
360 mg sc var 8:e vecka) påvisade inga särskilda risker för människa.
Mutagenicitets- och karcinogenicitetsstudier har inte utförts med risankizumab. I en 26 veckor lång
kronisk toxikologistudie hos cynomolgusapor vid doser på upp till 50 mg/kg/vecka (7 gånger den
kliniska exponeringen under induktion med en dos på 600 mg iv var 4:e vecka och 28 gånger de
kliniska exponeringarna för underhåll vid 360 mg sc var 8:e vecka), observerades inga preneoplastiska
eller neoplastiska lesioner och inga ogynnsamma immunotoxiska eller kardiovaskulära effekter
noterades.
6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen
Natriumacetattrihydrat
Ättiksyra
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Trehalosdihydrat
Polysorbat 20
Vatten för injektionsvätskor
6.2 Inkompatibiliteter
Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.
6.3 Hållbarhet
24 månader
6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.
Förvara cylinderampullen i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.
6.5 Förpackningstyp och innehåll
En 360 mg lösning i en cylinderampull för engångsbruk tillverkad av cykliskt olefinharts med
gummimembran och gummikolv som de material som kommer i kontakt med produkten, och ett
hartslock. Cylinderampullen är monterad med en teleskopisk skruvenhet. Cylinderampullenheten är
förpackad tillsammans med en självhäftande injektor (administreringsenhet). Vätskebanan inuti den
självhäftande injektorn innehåller polyvinylkloridslangar och en nål på 29 gauge av rostfritt stål. Den
självhäftande injektorn innehåller silveroxidbatterier och en självhäftande tejp av polyester med ett
akrylklister. Administreringsenheten är utformad för användning med den medföljande 360 mgcylinderampullen.
Skyrizi 360 mg finns tillgängligt i förpackningar som innehåller 1 cylinderampull och 1 självhäftande
injektor.
6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering
Skyrizi är avsett att användas under vägledning och övervakning av hälso- och sjukvårdspersonal.
Före användning rekommenderas en besiktning av cylinderampullen. Lösningen är fri från främmande
partiklar och praktiskt taget fri från produktrelaterade partiklar. Skyrizi ska inte användas om
lösningen är grumlig eller missfärgad, eller innehåller stora partiklar.
Lösningen ska vara färglös till gulaktig och genomskinlig till svagt opalescent.
Före injektion ska patienter ta ut kartongen ur kylskåpet och låta den rumstempereras i 45 till 90
minuter utan att ta ut cylinderampullen ur kartongen för att skydda mot direkt solljus.
Utförliga bruksanvisningar finns i bipacksedeln.
Varje självhäftande injektor med cylinderampull är avsedd för engångsbruk.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
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8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1361/005
9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 26 april 2019
10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats
http://www.ema.europa.eu
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BILAGA II
A.

TILLVERKARE AV DEN AKTIVA SUBSTANSEN AV
BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM
ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV
TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR
TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET
FÖR FÖRSÄLJNING

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN
SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV
LÄKEMEDLET

50

A.
TILLVERKARE AV DEN AKTIVA SUBSTANSEN AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH
TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS
Namn och adress till tillverkare av aktiv substans av biologiskt ursprung för Skyrizi 75 mg och
150 mg injektionsvätska, lösning
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Birkendorfer Str. 65
88397 Biberach a.d.R.
TYSKLAND
och
AbbVie Bioresearch Center Inc.
100 Research Drive
Worcester
MA 01605
USA
och
AbbVie Biotechnology Ltd.
Road Number 2, Km 59.2
Barceloneta
Puerto Rico 00617
USA
Namn och adress till tillverkare av aktiv substans av biologiskt ursprung för Skyrizi 600 mg
koncentrat till infusionsvätska, lösning
AbbVie Bioresearch Center Inc.
100 Research Drive
Worcester
MA 01605
USA
Namn och adress till tillverkare av aktiv substans av biologiskt ursprung för Skyrizi 360 mg
injektionsvätska, lösning
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Birkendorfer Str. 65
88397 Biberach a.d.R.
TYSKLAND
Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats för Skyrizi 75 mg
och 150 mg injektionsvätska, lösning och Skyrizi 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
AbbVie S.r.l.
148, Pontina Km 52 snc
04011
Campoverde di Aprilia (LT)
ITALIEN
och
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
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67061 Ludwigshafen
TYSKLAND
Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats för Skyrizi 360 mg
injektionsvätska, lösning i cylinderampull
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
TYSKLAND
I läkemedlets tryckta bipacksedel ska namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppandet
av den relevanta tillverkningssatsen anges.
B.
VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH
ANVÄNDNING
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I: Produktresumén, avsnitt 4.2).
C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING



Periodiska säkerhetsrapporter

Kraven för att lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta läkemedel anges i den
förteckning över referensdatum för unionen (EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i
direktiv 2001/83/EG och eventuella uppdateringar och som offentliggjorts på webbportalen för
europeiska läkemedel.
D.
VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV
ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET


Riskhanteringsplan

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska genomföra de erforderliga
farmakovigilansaktiviteter och -åtgärder som finns beskrivna i den överenskomna
riskhanteringsplanen (Risk management plan, RMP) som finns i modul 1.8.2 i godkännandet för
försäljning samt eventuella efterföljande överenskomna uppdateringar av riskhanteringsplanen.
En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in
 på begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten,
 när riskhanteringssystemet ändras, särskilt efter att ny information framkommit som kan leda till
betydande ändringar i läkemedlets nytta-riskprofil eller efter att en viktig milstolpe (för
farmakovigilans eller riskminimering) har nåtts.
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BILAGA III
MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL
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A. MÄRKNING
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN
YTTERKARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
risankizumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld injektionspenna innehåller 150 mg risankizumab i 1 ml.
3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: natriumacetattrihydrat, ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och vatten för
injektionsvätskor. Se bipacksedeln för mer information.
4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

injektionsvätska, lösning
1 förfylld injektionspenna
5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.
Subkutan användning
Endast för engångsbruk.
Öppna här
För mer information och stöd gällande Skyrizi gå till www.skyrizi.eu eller scanna den här koden.
QR-kod ska läggas till
6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYNOCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

EXP
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9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.
Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.
10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1361/002
13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

skyrizi 150 mg
17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.
18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT
ÖGA

PC
SN
NN
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
ETIKETT TILL INJEKTIONSPENNA

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Skyrizi 150 mg injektionsvätska (inj.)
risankizumab
s.c.
2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

EXP
4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.

ÖVRIGT
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN
YTTERKARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
risankizumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 150 mg risankizumab i 1 ml.
3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: natriumacetattrihydrat, ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och vatten för
injektionsvätskor. Se bipacksedeln för mer information.
4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

injektionsvätska, lösning
1 förfylld spruta
5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.
Subkutan användning
Endast för engångsbruk.
Öppna här
För mer information och stöd gällande Skyrizi gå till www.skyrizi.eu eller scanna den här koden.
QR-kod ska läggas till
6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYNOCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

EXP
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9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.
Förvara den förfyllda sprutan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.
10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1361/003
13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

skyrizi 150 mg
17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.
18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT
ÖGA

PC
SN
NN
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS
HYLSA TILL SPRUTA

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
risankizumab
2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie (som logga)
3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

ÖVRIGT

Subkutan användning
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
ETIKETT TILL SPRUTA

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Skyrizi 150 mg injektionsvätska (inj.)
risankizumab
s.c.
2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

EXP
4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.

ÖVRIGT
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN
YTTERKARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
risankizumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En förfylld spruta innehåller 75 mg risankizumab i 0,83 ml.
3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: dinatriumsuccinathexahydrat, bärnstenssyra, sorbitol, polysorbat 20 och vatten för
injektionsvätskor. Se bipacksedeln för mer information.
4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

injektionsvätska, lösning
2 förfyllda sprutor
2 spritsuddar
5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.
Subkutan användning
Endast för engångsbruk.
Öppna här
För mer information och stöd gällande Skyrizi gå till www.skyrizi.eu eller scanna den här koden.
6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYNOCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

EXP
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9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.
Förvara de förfyllda sprutorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.
10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1361/001
13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Skyrizi 75 mg
17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.
18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT
ÖGA

PC
SN
NN
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS
BLISTER

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
risankizumab
2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie (som logga)
3.

UTGÅNGSDATUM

EXP
4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
5.

ÖVRIGT

För subkutan användning
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
ETIKETT

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Skyrizi 75 mg injektionsvätska (inj.)
risankizumab
s.c.
2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

EXP
4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.

ÖVRIGT
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN
YTTERKARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
risankizumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska innehåller 600 mg risankizumab i 10 ml.
3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: natriumacetattrihydrat, ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och vatten för
injektionsvätskor. Se bipacksedeln för mer information.
4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

koncentrat till infusionsvätska, lösning
1 injektionsflaska
5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.
Intravenös användning efter spädning
Endast för engångsbruk.
Öppna här
För mer information och stöd gällande Skyrizi gå till www.skyrizi.eu eller skanna den här koden.
QR-kod ska infogas
6.
SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYNOCH RÄCKHÅLL FÖR BARN
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

EXP
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9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.
Förvara injektionsflaskan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.
10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1361/004
13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.
18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT
ÖGA
PC
SN
NN
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
ETIKETT PÅ INJEKTIONSFLASKA

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Skyrizi 600 mg sterilt koncentrat
risankizumab
i.v.-användning efter spädning
2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

EXP
4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.

ÖVRIGT
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN
YTTERKARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Skyrizi 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull
risankizumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje cylinderampull innehåller 360 mg risankizumab i 2,4 ml.
3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: natriumacetattrihydrat, ättikssyra, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och vatten för
injektionsvätskor. Se bipacksedeln för mer information.
4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

injektionsvätska, lösning
1 cylinderampull
1 självhäftande injektor
5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.
Subkutan användning
Endast för engångsbruk.
Öppna här
För mer information och stöd gällande Skyrizi gå till www.skyrizi.eu eller skanna den här koden.
QR-kod ska infogas
6.
SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYNOCH RÄCKHÅLL FÖR BARN
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT
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8.

UTGÅNGSDATUM

EXP
9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.
Förvara cylinderampullen i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.
10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1361/005
13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

skyrizi 360 mg
17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.
18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT
ÖGA
PC
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SN
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
ETIKETT PÅ CYLINDERAMPULL

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Skyrizi 360 mg injektionsvätska (inj.)
risankizumab
s.c.
2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

EXP
4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot
5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.

ÖVRIGT
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B. BIPACKSEDEL
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Bipacksedel: Information till patienten
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
risankizumab
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du
eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Vad Skyrizi är och vad det används för
Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi
Hur du använder Skyrizi
Eventuella biverkningar
Hur Skyrizi ska förvaras
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Instruktioner för användning
Vad Skyrizi är och vad det används för

Skyrizi innehåller den aktiva substansen risankizumab.
Skyrizi används för att behandla följande inflammatoriska sjukdomar:
 Plackpsoriasis
 Psoriasisartrit
Hur Skyrizi fungerar
Detta läkemedel fungerar genom att hämma ett protein i kroppen som kallas IL-23, som orsakar
inflammation.
Plackpsoriasis
Skyrizi används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Skyrizi dämpar
inflammation och kan på så sätt minska symtomen på plackpsoriasis såsom sveda, klåda, smärta,
rodnad och fjällning.
Psoriasisartrit
Skyrizi används för att behandla vuxna patienter med psoriasisartrit. Psoriasisartrit är en sjukdom som
orsakar inflammation i leder och psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit kan du först ha fått andra
läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerat tillräckligt bra kan du få Skyrizi antingen som enda
läkemedel eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla din psoriasisartrit.
Skyrizi dämpar inflammation och kan därför hjälpa till att minska smärta, stelhet och svullnad i och
runt dina leder, smärta och stelhet i din ryggrad, psoriasis på huden och skada orsakad av psoriasis på
naglarna samt bromsa skador på ben och brosk i dina leder. Dessa effekter kan underlätta dina dagliga
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aktiviteter, minska din trötthet och förbättra din livskvalitet.
2.

Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi

Använd inte Skyrizi:

om du är allergisk mot risankizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges
i avsnitt 6).

om du har en infektion som din läkare anser är betydelsefull, till exempel aktiv tuberkulos.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan och under tiden du använder Skyrizi:

om du har en pågående infektion eller om du har en infektion som är återkommande.

om du har tuberkulos (TB).

om du nyligen har fått eller ska få en vaccination (immunisering). Du bör inte få vissa typer av
vaccin medan du använder Skyrizi.
Det är viktigt att dokumentera Skyrizis tillverkningssatsnummer.
Varje gång du får en ny förpackning med Skyrizi ska du anteckna datum och tillverkningssatsnummer
(som står på förpackningen efter ”Lot”) och förvara denna information på en säker plats.
Allergiska reaktioner
Tala om för läkaren eller sök vård omedelbart om du upptäcker tecken på en allergisk reaktion medan
du tar Skyrizi såsom:

svårigheter att andas eller svälja

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals

kraftig hudklåda, med röda utslag eller upphöjda knölar
Barn och ungdomar
Skyrizi rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom Skyrizi inte har studerats i
denna åldersgrupp.
Andra läkemedel och Skyrizi
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska:

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

om du nyligen har fått eller ska få en vaccination. Du bör inte få vissa typer av vaccin medan du
använder Skyrizi.
Om du är osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska före och under användning
av Skyrizi.
Graviditet, preventivmedel och amning
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du
använder detta läkemedel. Det är på grund av att det inte är känt hur detta läkemedel påverkar barnet.
Om du är en kvinna som kan bli gravid, ska du använda preventivmedel medan du använder detta
läkemedel och i minst 21 veckor efter din sista dos av Skyrizi.
Om du ammar eller planerar att börja amma, tala med läkare innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Det är osannolikt att Skyrizi påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.
Skyrizi innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per förfylld injektionspenna, d.v.s. är
näst intill ”natriumfritt”.
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3.

Hur du använder Skyrizi

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare
eller apotekspersonal om du är osäker.
Detta läkemedel ges som en injektion under huden (så kallad ”subkutan injektion”).
Hur mycket Skyrizi som ska användas
Varje dos är 150 mg och ges som en enda injektion. Efter den första dosen kommer du att få nästa dos
4 veckor senare, och sedan var 12:e vecka.
Tillsammans med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer du att få vara med och
bestämma när du är redo att börja injicera läkemedlet själv. Injicera inte dig själv med detta läkemedel
om du inte har fått utbildning av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. En vårdgivare kan
också ge dig din injektion efter att ha fått utbildning.
Läs avsnitt 7 ”Instruktioner för användning” i slutet av denna information innan du injicerar
Skyrizi själv.
Om du använt för stor mängd av Skyrizi
Tala med läkaren om du använt mer Skyrizi än du borde eller om dosen har givits tidigare än ordinerat.
Om du har glömt att använda Skyrizi
Om du glömmer bort att använda Skyrizi ska du injicera en dos så snart du kommer ihåg detta. Tala
med läkaren om du är osäker på vad du ska göra.
Om du slutar att använda Skyrizi
Sluta inte använda Skyrizi utan att först tala med läkaren. Om du slutar med behandlingen kan dina
symtom komma tillbaka.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Allvarliga biverkningar
Tala med läkare eller sök vård omedelbart om du har symtom på en allvarlig infektion såsom:

feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

trötthetskänsla eller andnöd, hosta som inte försvinner

varm, röd och smärtande hud, eller ett smärtande hudutslag med blåsor
Läkaren kommer därefter att avgöra om du kan fortsätta att använda Skyrizi.
Andra biverkningar
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av följande biverkningar
Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

övre luftvägsinfektioner med symtom såsom halsont och täppt näsa
Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

trötthetskänsla
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svampinfektion i huden
reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad eller smärta)
klåda
huvudvärk

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

små upphöjda bulor på huden
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar
direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan
du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
5.

Hur Skyrizi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på injektionspennans etikett och på ytterförpackningen
efter ”EXP”.
Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.
Förvara den förfyllda injektionspennan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Om det behövs kan du även förvara den förfyllda injektionspennan utanför kylskåpet (upp till max
25°C) i upp till 24 timmar i originalförpackningen för att skydda mot ljus.
Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är risankizumab. Varje förfylld injektionspenna innehåller 150 mg
risankizumab i 1 ml lösning.
Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och
vatten för injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Skyrizi är en klar och färglös till gul vätska i en förfylld injektionspenna. Lösningen kan innehålla små
vita eller genomskinliga partiklar.
Varje förpackning innehåller 1 förfylld injektionspenna.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta
läkemedel:
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België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie d.o.o.
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland
AbbVie Limited
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie S.r.l.
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Sverige
AbbVie AB
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Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: +44 (0)1628 561090

Denna bipacksedel ändrades senast
Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:
http://www.ema.europa.eu.
Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt finns tillgänglig genom att scanna QRkoden nedan eller på ytterförpackningen med en smartphone. Samma information är också tillgänglig
på följande URL:
www.skyrizi.eu
QR-kod ska läggas till
För att lyssna på eller begära en kopia av denna information i förstorad text eller för att få texten
uppläst, vänligen kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.
7.

Instruktioner för användning

Vänligen läs hela avsnitt 7 innan du använder Skyrizi
Skyrizi förfylld injektionspenna

Grön aktiveringsknapp Kontrollfönster

Nål

Grå greppyta

Mörkgrått lock
(Avlägsna inte
förrän du är redo
för injektion)

Vitt nålskydd

Viktig information att känna till innan du injicerar Skyrizi

Du ska få utbildning i hur man injicerar Skyrizi innan du ger dig själv en injektion. Tala med
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp

Skriv in datumen i din kalender så att du vet när du ska injicera Skyrizi nästa gång

Förvara Skyrizi i originalförpackningen för att skydda läkemedlet från ljus tills det är dags att
använda det

Ta ut förpackningen ur kylskåpet och förvara den i rumstemperatur, ej i direkt solljus, i 30 till
90 minuter innan du injicerar

Injicera inte om vätskan i kontrollfönstret är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.
Vätskan ska vara klar till gul och kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar

Skaka inte injektionspennan
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Vänta med att ta av det mörkgrå locket tills precis före injektionen

Återlämna läkemedlet till apoteket

om utgångsdatumet (EXP) har passerat

om vätskan någonsin har varit fryst (även om den tinats)

om injektionspennan har tappats eller skadats

om perforeringarna på förpackningen är brutna
Följ stegen nedan varje gång du använder Skyrizi
STEG 1

Ta ut förpackningen ur kylskåpet och förvara
den i rumstemperatur, ej i direkt solljus, i 30
till 90 minuter innan du injicerar.
 Ta inte ut injektionspennan ur
förpackningen medan Skyrizi uppnår
rumstemperatur
 Skyrizi ska inte värmas på något annat
sätt, till exempel i mikrovågsugn eller i
varmt vatten
 Använd inte injektionspennan om vätskan
har varit fryst, även om den har tinats

STEG 2

Placera följande föremål på en ren, plan yta:
 1 förfylld injektionspenna
 1 spritsudd (följer inte med i
förpackningen)
 1 bomullstuss eller kompress (följer inte
med i förpackningen)
 speciell avfallsbehållare (följer inte med i
förpackningen)
Tvätta och torka dina händer.

STEG 3

Välj mellan dessa 3 områden för injektionen:
 vänstra lårets framsida
 högra lårets framsida
 din mage (buken) minst 5 cm från din
navel

Områden för injicering

Före injektionen, torka av injektionsstället
med en spritsudd i en cirkelrörelse.
 Rör eller blås inte på injektionsstället
efter att det har rengjorts. Låt huden
torka före injektionen
 Injicera inte genom kläder
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Områden för injicering
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Injicera inte i hud som är öm, har
blåmärken, är röd, hård, ärrad eller har
bristningar
Injicera inte i områden med psoriasis

STEG 4

Håll injektionspennan så att det mörkgrå
locket pekar uppåt, som visas på bilden.
 Dra av det mörkgrå locket rakt uppåt
 Kassera det mörkgrå locket

Kontrollera vätskan

Kontrollera vätskan i kontrollfönstret.
 Det är normalt att se bubblor i vätskan
 Vätskan ska vara klar till gul och kan
innehålla små vita eller genomskinliga
partiklar
 Använd inte om vätskan är grumlig,
innehåller flagor eller stora partiklar

STEG 5

Håll injektionspennan med fingrarna på de
grå greppytorna.

Buk eller lår
Vrid injektionspennan så att det vita
nålskyddet pekar mot injektionsstället och du
kan se den gröna aktiveringsknappen.
Nyp försiktigt tag i huden vid
injektionsstället för att få en upphöjning och
håll den stadigt.
Placera det vita nålskyddet i en rät vinkel
(90º) mot det upphöjda injektionsstället.

STEG 6
Första ”klicket”

Håll injektionspennan så att du kan se den
gröna aktiveringsknappen och
kontrollfönstret.

15 sekunder

Tryck ner och fortsätt trycka ner
injektionspennan mot det upphöjda
injektionsstället.
 Injektionspennan aktiveras endast om det
vita nålskyddet trycks ner mot
injektionsstället innan du trycker ner den
gröna aktiveringsknappen
Tryck på den gröna aktiveringsknappen och
håll injektionspennan i 15 sekunder.
 Ett högt ”klick” signalerar att injektionen
har startat
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STEG 7

Fortsätt trycka ner injektionspennan mot
injektionsstället.

Andra ”klicket”
Injektionen är klar när:
 injektionspennan har gett ifrån sig ett
andra ”klick” eller
 den gula indikatorn har fyllt kontrollfönstret
Det tar upp till 15 sekunder.

Gul indikator
STEG 8

Dra långsamt ut injektionspennan ur huden
när injektionen är klar.
Det vita nålskyddet kommer att åka ner över
nålspetsen och ge ifrån sig ett till ”klick”.
Efter att injektionen är klar, placera en
bomullstuss eller en kompress på huden vid
injektionsstället.
 Gnugga inte injektionsstället
 En liten blödning kan uppstå vid
injektionsstället, detta är helt normalt

STEG 9

Kasta den använda injektionspennan i en
speciell avfallsbehållare direkt efter
användning.
 Kasta inte den använda injektionspennan i
hushållssoporna
 Din läkare, apotekspersonal eller
sjuksköterska kommer att berätta för dig
hur du gör för att återlämna den speciella
avfallsbehållaren när den är full.
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Bipacksedel: Information till patienten
Skyrizi 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
risankizumab
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du
eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Vad Skyrizi är och vad det används för
Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi
Hur du använder Skyrizi
Eventuella biverkningar
Hur Skyrizi ska förvaras
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Instruktioner för användning
Vad Skyrizi är och vad det används för

Skyrizi innehåller den aktiva substansen risankizumab.
Skyrizi används för att behandla följande inflammatoriska sjukdomar:
 Plackpsoriasis
 Psoriasisartrit
Hur Skyrizi fungerar
Detta läkemedel fungerar genom att hämma ett protein i kroppen som kallas IL-23, som orsakar
inflammation.
Plackpsoriasis
Skyrizi används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Skyrizi dämpar
inflammation och kan på så sätt minska symtomen på plackpsoriasis såsom sveda, klåda, smärta,
rodnad och fjällning.
Psoriasisartrit
Skyrizi används för att behandla vuxna patienter med psoriasisartrit. Psoriasisartrit är en sjukdom som
orsakar inflammation i leder och psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit kan du först ha fått andra
läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerat tillräckligt bra kan du få Skyrizi antingen som enda
läkemedel eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla din psoriasisartrit.
Skyrizi dämpar inflammation och kan därför hjälpa till att minska smärta, stelhet och svullnad i och
runt dina leder, smärta och stelhet i din ryggrad, psoriasis på huden och skada orsakad av psoriasis på
naglarna samt bromsa skador på ben och brosk i dina leder. Dessa effekter kan underlätta dina dagliga
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aktiviteter, minska din trötthet och förbättra din livskvalitet.
2.

Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi

Använd inte Skyrizi:

om du är allergisk mot risankizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges
i avsnitt 6).

om du har en infektion som din läkare anser är betydelsefull, till exempel aktiv tuberkulos.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan och under tiden du använder Skyrizi:

om du har en pågående infektion eller om du har en infektion som är återkommande.

om du har tuberkulos (TB).

om du nyligen har fått eller ska få en vaccination (immunisering). Du bör inte få vissa typer av
vaccin medan du använder Skyrizi.
Det är viktigt att dokumentera Skyrizis tillverkningssatsnummer.
Varje gång du får en ny förpackning med Skyrizi ska du anteckna datum och tillverkningssatsnummer
(som står på förpackningen efter ”Lot”) och förvara denna information på en säker plats.
Allergiska reaktioner
Tala om för läkaren eller sök vård omedelbart om du upptäcker tecken på en allergisk reaktion medan
du tar Skyrizi såsom:

svårigheter att andas eller svälja

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals

kraftig hudklåda, med röda utslag eller upphöjda knölar
Barn och ungdomar
Skyrizi rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom Skyrizi inte har studerats i
denna åldersgrupp.
Andra läkemedel och Skyrizi
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska:

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

om du nyligen har fått eller ska få en vaccination. Du bör inte få vissa typer av vaccin medan du
använder Skyrizi.
Om du är osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska före och under användning
av Skyrizi.
Graviditet, preventivmedel och amning
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du
använder detta läkemedel. Det är på grund av att det inte är känt hur detta läkemedel påverkar barnet.
Om du är en kvinna som kan bli gravid, ska du använda preventivmedel medan du använder detta
läkemedel och i minst 21 veckor efter din sista dos av Skyrizi.
Om du ammar eller planerar att börja amma, tala med läkare innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Det är osannolikt att Skyrizi påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.
Skyrizi innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per förfylld spruta, d.v.s. är näst
intill ”natriumfritt”.
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3.

Hur du använder Skyrizi

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare
eller apotekspersonal om du är osäker.
Detta läkemedel ges som en injektion under huden (så kallad ”subkutan injektion”).
Hur mycket Skyrizi som ska användas
Varje dos är 150 mg och ges som en enda injektion. Efter den första dosen kommer du att få nästa dos
4 veckor senare, och sedan var 12:e vecka.
Tillsammans med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer du att få vara med och
bestämma när du är redo att börja injicera läkemedlet själv. Injicera inte dig själv med detta läkemedel
om du inte har fått utbildning av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. En vårdgivare kan
också ge dig din injektion efter att ha fått utbildning.
Läs avsnitt 7 ”Instruktioner för användning” i slutet av denna information innan du injicerar
Skyrizi själv.
Om du använt för stor mängd av Skyrizi
Tala med läkaren om du använt mer Skyrizi än du borde eller om dosen har givits tidigare än ordinerat.
Om du har glömt att använda Skyrizi
Om du glömmer bort att använda Skyrizi ska du injicera en dos så snart du kommer ihåg detta. Tala
med läkaren om du är osäker på vad du ska göra.
Om du slutar att använda Skyrizi
Sluta inte använda Skyrizi utan att först tala med läkaren. Om du slutar med behandlingen kan dina
symtom komma tillbaka.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Allvarliga biverkningar
Tala med läkare eller sök vård omedelbart om du har symtom på en allvarlig infektion såsom:

feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

trötthetskänsla eller andnöd, hosta som inte försvinner

varm, röd och smärtande hud, eller ett smärtande hudutslag med blåsor
Läkaren kommer därefter att avgöra om du kan fortsätta att använda Skyrizi.
Andra biverkningar
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av följande biverkningar
Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

övre luftvägsinfektioner med symtom såsom halsont och täppt näsa
Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

trötthetskänsla
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svampinfektion i huden
reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad eller smärta)
klåda
huvudvärk

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

små upphöjda bulor på huden
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar
direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan
du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
5.

Hur Skyrizi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på sprutans etikett och på ytterförpackningen efter ”EXP”.
Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.
Förvara den förfyllda sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Om det behövs kan du även förvara den förfyllda sprutan utanför kylskåpet (upp till max 25°C) i upp
till 24 timmar i originalförpackningen för att skydda mot ljus.
Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är risankizumab. Varje förfylld spruta innehåller 150 mg risankizumab i
1 ml lösning.
Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och
vatten för injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Skyrizi är en klar och färglös till gul vätska i en förfylld spruta med stickskydd. Lösningen kan
innehålla små vita eller genomskinliga partiklar.
Varje förpackning innehåller 1 förfylld spruta.
Innehavare av godkännande för försäljning
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
Tillverkare
AbbVie S.r.l.
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04011 Campoverde di Aprilia
(Latina)
Italien
Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta
läkemedel:
België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie d.o.o.
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland
AbbVie Limited
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

88

Italia
AbbVie S.r.l.
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: +44 (0)1628 561090

Denna bipacksedel ändrades senast
Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:
http://www.ema.europa.eu.
Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt finns tillgänglig genom att scanna QRkoden nedan eller på ytterförpackningen med en smartphone. Samma information är också tillgänglig
på följande URL:
www.skyrizi.eu
QR-kod ska läggas till
För att lyssna på eller begära en kopia av denna information i förstorad text eller för att få texten
uppläst, vänligen kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.
7.

Instruktioner för användning

Vänligen läs hela avsnitt 7 innan du använder Skyrizi
Skyrizi förfylld spruta
Kolv

Fingergrepp

Nålskydd

Sprutans kropp
Viktig information att känna till innan du injicerar Skyrizi

Du ska få utbildning i hur man injicerar Skyrizi innan du ger dig själv en injektion. Tala med
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp

Skriv in datumen i din kalender så att du vet när du ska injicera Skyrizi nästa gång
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Förvara Skyrizi i originalförpackningen för att skydda läkemedlet från ljus tills det är dags att
använda det
Injicera inte om vätskan är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar. Vätskan ska vara klar
till gul och kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar
Skaka inte sprutan
Vänta med att ta av nålskyddet tills precis före injektionen

Återlämna läkemedlet till apoteket

om utgångsdatumet (EXP) har passerat

om vätskan någonsin har varit fryst (även om den tinats)

om sprutan har tappats eller skadats

om perforeringarna på förpackningen är brutna
För en behagligare injektion: Ta ut förpackningen ur kylskåpet och förvara den i rumstemperatur, ej
i direkt solljus, i 15 till 30 minuter innan du injicerar.

Skyrizi ska inte värmas på något annat sätt (till exempel i mikrovågsugn eller i varmt vatten)


Förvara sprutan i förpackningen tills du är redo att injicera.

Följ stegen nedan varje gång du använder Skyrizi
STEG 1

Ta ut den förfyllda sprutan ur kartongfodralet
genom att hålla i fingergreppet.
 Håll eller dra inte i kolven när du tar ut
den förfyllda sprutan ur kartongfodralet
Placera följande föremål på en ren, plan yta:
 1 förfylld spruta
 1 spritsudd (följer inte med i
förpackningen)
 1 bomullstuss eller kompress (följer inte
med i förpackningen)
 speciell avfallsbehållare (följer inte med i
förpackningen)
Tvätta och torka dina händer.

STEG 2

Välj mellan dessa 3 områden för injektionen:
 vänstra lårets framsida
 högra lårets framsida
 din mage (buken) minst 5 cm från din
navel

Områden för injicering

Före injektionen, torka av injektionsstället
med en spritsudd i en cirkelrörelse.
 Rör eller blås inte på injektionsstället
efter att det har rengjorts. Låt huden
torka före injektionen
 Injicera inte genom kläder
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Områden för injicering
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Injicera inte i hud som är öm, har
blåmärken, är röd, hård, ärrad eller har
bristningar
Injicera inte i områden med psoriasis

STEG 3

Håll sprutan så att nålskyddet pekar nedåt,
som visas på bilden.
Kontrollera vätskan i sprutan.
 Det är normalt att se bubblor i fönstret
 Vätskan ska vara klar till gul och kan
innehålla små vita eller genomskinliga
partiklar
 Använd inte om vätskan är grumlig,
innehåller flagor eller stora partiklar

Kontrollera vätskan
STEG 4

Att ta bort nålskyddet:
 Håll sprutan i en hand mellan
fingergreppet och nålskyddet
 Dra försiktigt nålskyddet rakt ut med den
andra handen
 Håll eller dra inte i kolven när du tar bort
nålskyddet
 Du kanske ser en droppe vätska längst ut
på nålen. Det är normalt
 Släng bort nålskyddet
 Vidrör inte nålen med dina fingrar och låt
inte nålen vidröra någonting

STEG 5

Håll sprutkroppen på den förfyllda sprutan i
ena handen mellan tummen och pekfingret,
så som du skulle hålla i en penna.
Nyp försiktigt tag i området med rengjord
hud med din andra hand och håll stadigt.
För in nålen hela vägen in i huden med en 45
graders vinkel med en snabb, kort rörelse.
Håll sprutan stadigt i samma vinkel.
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STEG 6

Tryck långsamt in kolven hela vägen tills all
vätska har injicerats.
Dra ut nålen ur huden samtidigt som du
håller kvar sprutan i samma vinkel.
Ta långsamt bort din tumme från kolven.
Nålen kommer då att vara täckt av
stickskyddet.
 Stickskyddet aktiveras inte förrän all
vätska injicerats
 Tala med din läkare, apotekspersonal eller
sjuksköterska om du tror att du inte har
fått en full dos
Tryck en bomullstuss eller kompress mot
stället där du har injicerat och håll så i 10
sekunder.

Stickskydd

Gnugga inte på huden där du har injicerat.
En lätt blödning kan uppstå vid
injektionsstället. Det är normalt.
STEG 7

Kasta den använda sprutan i en speciell
avfallsbehållare direkt efter användning.
 Kasta inte den använda sprutan i
hushållssoporna
 Din läkare, apotekspersonal eller
sjuksköterska kommer att berätta för dig
hur du gör för att återlämna den speciella
avfallsbehållaren när den är full.
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Bipacksedel: Information till patienten
Skyrizi 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
risankizumab
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du
eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Vad Skyrizi är och vad det används för
Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi
Hur du använder Skyrizi
Eventuella biverkningar
Hur Skyrizi ska förvaras
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Instruktioner för användning
Vad Skyrizi är och vad det används för

Skyrizi innehåller den aktiva substansen risankizumab.
Skyrizi används för att behandla följande inflammatoriska sjukdomar:
 Plackpsoriasis
 Psoriasisartrit
Hur Skyrizi fungerar
Detta läkemedel fungerar genom att hämma ett protein i kroppen som kallas IL-23, som orsakar
inflammation.
Plackpsoriasis
Skyrizi används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Skyrizi dämpar
inflammation och kan på så sätt minska symtomen på plackpsoriasis såsom sveda, klåda, smärta,
rodnad och fjällning.
Psoriasisartrit
Skyrizi används för att behandla vuxna patienter med psoriasisartrit. Psoriasisartrit är en sjukdom som
orsakar inflammation i leder och psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit kan du först ha fått andra
läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerat tillräckligt bra kan du få Skyrizi antingen som enda
läkemedel eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla din psoriasisartrit.
Skyrizi dämpar inflammation och kan därför hjälpa till att minska smärta, stelhet och svullnad i och
runt dina leder, smärta och stelhet i din ryggrad, psoriasis på huden och skada orsakad av psoriasis på
naglarna samt bromsa skador på ben och brosk i dina leder. Dessa effekter kan underlätta dina dagliga
aktiviteter, minska din trötthet och förbättra din livskvalitet.
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2.

Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi

Använd inte Skyrizi:

om du är allergisk mot risankizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges
i avsnitt 6).

om du har en infektion som din läkare anser är betydelsefull, till exempel aktiv tuberkulos.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan och under tiden du använder Skyrizi:

om du har en pågående infektion eller om du har en infektion som är återkommande.

om du har tuberkulos (TB).

om du nyligen har fått eller ska få en vaccination (immunisering). Du bör inte få vissa typer av
vaccin medan du använder Skyrizi.
Det är viktigt att dokumentera Skyrizis tillverkningssatsnummer.
Varje gång du får en ny förpackning med Skyrizi ska du anteckna datum och tillverkningssatsnummer
(som står på förpackningen efter ”Lot”) och förvara denna information på en säker plats.
Allergiska reaktioner
Tala om för läkaren eller sök vård omedelbart om du upptäcker tecken på en allergisk reaktion medan
du tar Skyrizi såsom:
 svårigheter att andas eller svälja
 svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals
 kraftig hudklåda, med röda utslag eller upphöjda knölar
Barn och ungdomar
Skyrizi rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna
åldersgrupp.
Andra läkemedel och Skyrizi
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska:
 om du nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.
 om du nyligen har fått eller ska få en vaccination. Du bör inte ges vissa typer av vacciner
medan du använder Skyrizi.
Om du är osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska före och under användning
av Skyrizi.
Graviditet, preventivmedel och amning
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du
använder detta läkemedel. Det är på grund av att det inte är känt hur detta läkemedel påverkar barnet.
Om du är en kvinna som kan bli gravid, ska du använda preventivmedel medan du använder detta
läkemedel och i minst 21 veckor efter din sista dos av Skyrizi.
Om du ammar eller planerar att börja amma, tala med läkare innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Det är osannolikt att Skyrizi påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.
Skyrizi innehåller sorbitol och natrium
Detta läkemedel innehåller 68 mg sorbitol per 150 mg dos.
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Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 150 mg dos, det vill säga är näst
intill ”natriumfritt”.
3.

Hur du använder Skyrizi

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga
läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Detta läkemedel ges som 2 injektioner under huden (så kallade ”subkutana injektioner”).
Hur mycket Skyrizi som ska användas
Dosen är 150 mg och ges som två 75 mg-injektioner.
Första dosen
Andra dosen
Underhållsdoser

Hur mycket?
150 mg (två 75 mginjektioner)
150 mg (två 75 mginjektioner)
150 mg (två 75 mginjektioner)

När?
Enligt din läkares ordination
4 veckor efter den första dosen
Var 12:e vecka med början efter den
andra dosen

Tillsammans med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer du att få vara med och
bestämma när du är redo att börja injicera läkemedlet själv. Injicera inte dig själv med detta läkemedel
om du inte har fått utbildning av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. En vårdgivare kan
också ge dig dina injektioner efter att ha fått utbildning.
Läs avsnitt 7 ”Instruktioner för användning” i slutet av denna information innan du injicerar
Skyrizi själv.
Om du använt för stor mängd av Skyrizi
Tala med läkaren om du använt mer Skyrizi än du borde eller om dosen har givits tidigare än ordinerat.
Om du har glömt att använda Skyrizi
Om du glömmer bort att använda Skyrizi ska du injicera en dos så snart du kommer ihåg detta. Tala
med läkaren om du är osäker på vad du ska göra.
Om du slutar att använda Skyrizi
Sluta inte använda Skyrizi utan att först tala med läkaren. Om du slutar med behandlingen kan dina
symtom komma tillbaka.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Allvarliga biverkningar
Tala med läkare eller sök vård omedelbart om du har symtom på en allvarlig infektion såsom:
 feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar
 trötthetskänsla eller andnöd, hosta som inte försvinner
 varm, röd och smärtande hud, eller ett smärtande hudutslag med blåsor
Läkaren kommer därefter att avgöra om du kan fortsätta att använda Skyrizi.
96

Andra biverkningar
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av följande biverkningar
Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare
 övre luftvägsinfektioner med symtom såsom halsont och täppt näsa
Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare
 trötthetskänsla
 svampinfektion i huden
 reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad eller smärta)
 klåda
 huvudvärk
Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare
 små upphöjda bulor på huden
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar
direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan
du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
5.

Hur Skyrizi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på sprutans etikett och på ytterförpackningen efter ”EXP”.
Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.
Förvara de förfyllda sprutorna i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar
läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är risankizumab. Varje förfylld spruta innehåller 75 mg risankizumab
i 0,83 ml lösning.
Övriga innehållsämnen är dinatriumsuccinathexahydrat, bärnstenssyra, sorbitol, polysorbat 20
och vatten för injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Skyrizi är en klar och färglös till lätt gulaktig vätska i en förfylld spruta med stickskydd. Lösningen
kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar.
Varje förpackning innehåller 2 förfyllda sprutor och 2 spritsuddar
Innehavare av godkännande för försäljning
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
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Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
Tillverkare
AbbVie S.r.l.
04011 Campoverde di Aprilia
(Latina)
Italien
Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta
läkemedel:
België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел:+359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie d.o.o.
Tel: + 385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija
98

AbbVie Limited
Tel: +353 (0)1 4287900

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie S.r.l.
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: +44 (0)1628 561090

Denna bipacksedel ändrades senast
Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats
http://www.ema.europa.eu.
Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt finns tillgänglig genom att scanna QRkoden nedan eller på ytterförpackningen med en smartphone. Samma information är också tillgänglig
på följande URL: www.skyrizi.eu
QR-kod ska läggas till
För att lyssna på eller begära en kopia av denna information i förstorad text eller få texten uppläst
vänligen kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.
7. Instruktioner för användning
Vänligen läs hela avsnitt 7 innan du använder Skyrizi
Kolv

Fingergrepp

Nålskydd

Sprutans kropp
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Viktig information att känna till innan du injicerar Skyrizi
• Du ska få utbildning i hur man injicerar Skyrizi innan du ger dig själv en injektion. Tala med
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp
• Skriv in datumen i din kalender så att du vet när du ska injicera Skyrizi nästa gång
• Förvara Skyrizi i originalförpackningen för att skydda läkemedlet från ljus tills det är dags att
använda den
• Injicera inte om vätskan är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar. Vätskan ska vara klar
till lätt gulaktig och kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar
• Skaka inte sprutan
• Vänta med att ta av nålskyddet tills precis före injektionen
Återlämna läkemedlet till apoteket
• om utgångsdatumet (EXP) har passerat
• om vätskan någonsin har varit fryst (även om den tinats)
• om sprutan har tappats eller skadats
• om sprutans skyddsförpackning är trasigt eller saknas
För en behagligare injektion: Ta ut förpackningen ur kylskåpet och förvara den i rumstemperatur, ej i
direkt solljus, i 15 till 30 minuter innan du injicerar.
• Skyrizi ska inte värmas på något annat sätt (till exempel i mikrovågsugn eller i varmt vatten)
• Förvara sprutorna i förpackningen tills du är redo att injicera.
Följ stegen nedan varje gång du använder Skyrizi
STEG 1

Placera följande föremål på en ren, plan yta:
 2 förfyllda sprutor och 2 spritsuddar (finns
i förpackningen)
 2 bomullstussar eller kompresser (följer
inte med i förpackningen)
 Speciell avfallsbehållare (följer inte med i
förpackningen)
Tvätta och torka dina händer.
Börja med en spruta för den första
injektionen.
För full dos krävs 2 injektioner. Efter att
du tagit den första injektionen ska du ta
den andra.
Välj mellan dessa 3 områden för injektionen:
 vänstra lårets framsida
 högra lårets framsida
 din mage (buken) minst 5 cm från din
navel

STEG 2
Områden för injicering

Den andra sprutan ska du injicera minst 3 cm
ifrån den första injektionen. Injicera inte på
samma ställe.
Före varje injektion, torka av
injektionsstället med en spritsudd i en
cirkelrörelse.
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Områden för injicering
STEG 3

Rör eller blås inte på injektionsstället efter
att det har rengjorts. Låt huden torka innan
injektionen
Injicera inte genom kläder
Injicera inte i hud som är öm, har
blåmärken, är röd, hård, ärrad eller har
bristningar
Injicera inte i områden med psoriasis

Håll sprutan så att nålskyddet pekar nedåt,
som visas på bilden.
Kontrollera vätskan i sprutan.





Kontrollera vätskan
STEG 4

Det är normalt att se bubblor i fönstret
Vätskan ska vara klar till lätt gulaktig och
kan innehålla små vita eller genomskinliga
partiklar
Använd inte om vätskan är grumlig,
innehåller flagor eller stora partiklar

Att ta bort nålskyddet:







STEG 5

Håll sprutan i en hand mellan
fingergreppet och nålskyddet
Dra försiktigt nålskyddet rakt ut med den
andra handen
Håll eller dra inte i kolven när du tar bort
nålskyddet
Du kanske ser en droppe vätska längst ut
på nålen. Det är normalt
Släng bort nålskyddet
Vidrör inte nålen med dina fingrar och låt
inte nålen vidröra någonting

Håll sprutkroppen på den förfyllda sprutan i
ena handen mellan tummen och pekfingret,
så som du skulle hålla i en penna.
Nyp försiktigt tag i området med rengjord
hud med din andra hand och håll stadigt.
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För in nålen hela vägen in i huden med en 45
graders vinkel med en snabb, kort rörelse.
Håll sprutan stadigt i samma vinkel.

STEG 6

Tryck långsamt in kolven hela vägen tills all
vätska har injicerats.
Dra ut nålen ur huden samtidigt som du
håller kvar sprutan i samma vinkel.
Ta långsamt bort din tumme från kolven.
Nålen kommer då att vara täckt av
stickskyddet.



Stickskydd

Stickskyddet aktiveras inte förrän all
vätska injicerats
Tala med din läkare, apotekspersonal eller
sjuksköterska om du tror att du inte har
fått en full dos

Tryck en bomullstuss eller kompress mot
stället där du har injicerat och håll så i 10
sekunder.
Gnugga inte på huden där du har injicerat.
En lätt blödning kan uppstå vid
injektionsstället. Det är normalt.
För full dos ska två injektioner tas, den
ena efter den andra.

STEG 7




2 injektioner krävs
STEG 8

Upprepa steg 2 till 6 med den andra
sprutan
Injicera den andra sprutan direkt efter den
första injektionen men minst 3 cm från
den första injektionen

Kasta använda sprutor i en speciell
avfallsbehållare direkt efter användning.
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Kasta inte använda sprutor i
hushållssoporna
Din läkare, apotekspersonal eller
sjuksköterska kommer att berätta för dig
hur du gör för att återlämna den speciella
avfallsbehållaren när den är full.
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Bipacksedel: Information till patienten
Skyrizi 600 mg koncentrat till injektionsvätska, lösning
risankizumab
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du
eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.

Vad Skyrizi är och vad det används för
Vad du behöver veta innan du ges Skyrizi
Hur du ges Skyrizi
Eventuella biverkningar
Hur Skyrizi ska förvaras
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Vad Skyrizi är och vad det används för

Skyrizi innehåller den aktiva substansen risankizumab.
Skyrizi används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom.
Hur Skyrizi fungerar
Detta läkemedel fungerar genom att hämma ett protein i kroppen som kallas IL-23, som orsakar
inflammation.
Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i mag-tarmkanalen. Om du har aktiv Crohns sjukdom
kan du först ha fått andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt bra kan du få
Skyrizi för att behandla Crohns sjukdom.
Skyrizi dämpar inflammation och kan därför hjälpa till att minska tecknen och symtomen på din
sjukdom.
2.

Vad du behöver veta innan du ges Skyrizi

Du bör inte ges Skyrizi:

om du är allergisk mot risankizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges
i avsnitt 6).

om du har en infektion som din läkare anser är betydelsefull, till exempel aktiv tuberkulos.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan och under tiden du använder Skyrizi:
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om du har en pågående infektion eller om du har en infektion som är återkommande.
om du har tuberkulos (TB).
om du nyligen har fått eller ska få en vaccination (immunisering). Du bör inte få vissa typer av
vaccin medan du använder Skyrizi.

Det är viktigt att läkaren eller sjuksköterskan dokumenterar Skyrizis tillverkningssatsnummer.
Varje gång du får en ny förpackning med Skyrizi ska läkaren eller sjuksköterskan anteckna datum och
tillverkningssatsnummer (som står på förpackningen efter ”Lot”).
Allergiska reaktioner
Tala om för läkaren eller sök vård omedelbart om du upptäcker tecken på en allergisk reaktion medan
du tar Skyrizi såsom:

svårigheter att andas eller svälja

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals

kraftig hudklåda, med röda utslag eller upphöjda knölar
Barn och ungdomar
Skyrizi rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom användningen av Skyrizi inte
ännu har fastställts i denna åldersgrupp.
Andra läkemedel och Skyrizi
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska:

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

om du nyligen har fått eller ska få en vaccination. Du bör inte få vissa typer av vaccin medan du
använder Skyrizi.
Om du är osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska före och under användning
av Skyrizi.
Graviditet, preventivmedel och amning
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du
använder detta läkemedel. Det är på grund av att det inte är känt hur detta läkemedel påverkar barnet.
Om du är en kvinna som kan bli gravid ska du använda preventivmedel medan du använder detta
läkemedel och i minst 21 veckor efter din sista dos av Skyrizi.
Om du ammar eller planerar att börja amma, tala med läkare innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Det är osannolikt att Skyrizi påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.
Skyrizi innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst
intill ”natriumfritt”.
3.

Hur du ges Skyrizi

Du kommer att påbörja behandlingen med Skyrizi med en startdos som ges av en läkare eller
sjuksköterska via ett dropp i armen (intravenös infusion).
Startdoser
Startdoser

Hur mycket?
600 mg
600 mg
600 mg

När?
Enligt din läkares ordination
4 veckor efter dos 1
4 veckor efter dos 2
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Därefter får du Skyrizi som en injektion under huden. Se bipacksedeln för Skyrizi 360 mg
injektionsvätska, lösning i cylinderampull.
Underhållsdoser
Underhållsdos 1

Hur mycket?
360 mg

Ytterligare doser

360 mg

När?
4 veckor efter den sista startdosen (vid
vecka 12)
Var 8:e vecka, med början efter
underhållsdos 1

Om du har glömt att använda Skyrizi
Om du glömmer bort eller missar besöket för någon dos ska du kontakta läkaren för att boka en ny tid
så snart du kommer ihåg detta.
Om du slutar att använda Skyrizi
Sluta inte använda Skyrizi utan att först tala med läkaren. Om du slutar med behandlingen kan dina
symtom komma tillbaka.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Allvarliga biverkningar
Tala med läkare eller sök vård omedelbart om du har symtom på en allvarlig infektion såsom:

feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

trötthetskänsla eller andnöd, hosta som inte försvinner

varm, röd och smärtande hud, eller ett smärtande hudutslag med blåsor
Läkaren kommer därefter att avgöra om du kan fortsätta att använda Skyrizi.
Andra biverkningar
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av följande biverkningar
Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

övre luftvägsinfektioner med symtom såsom halsont och täppt näsa
Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

trötthetskänsla

svampinfektion i huden

reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad eller smärta)

klåda

huvudvärk
Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

små upphöjda bulor på huden
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar
direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan
du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
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5.

Hur Skyrizi ska förvaras

Skyrizi 600 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning ges på sjukhus eller på en mottagning och
patienter behöver inte förvara eller hantera det.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och på ytterförpackningen
efter ”EXP”.
Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.
Förvara injektionsflaskan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Skaka inte injektionsflaskan med Skyrizi. Långvarig kraftig skakning kan skada läkemedlet.
Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.
Varje injektionsflaska är endast för engångsbruk.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda
miljön.
6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är risankizumab. Varje injektionsflaska innehåller 600 mg risankizumab i
10 ml lösning.
Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och
vatten för injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Skyrizi är en klar och färglös till svagt gulaktig vätska i en injektionsflaska. Lösningen kan innehålla
små vita eller genomskinliga partiklar.
Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska.
Innehavare av godkännande för försäljning
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
Tillverkare
AbbVie S.r.l.
04011 Campoverde di Aprilia
(Latina)
Italien
eller
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AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta
läkemedel:
België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie d.o.o.
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland
AbbVie Limited
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777
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Italia
AbbVie S.r.l.
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
AbbVie Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: +44 (0)1628 561090

Denna bipacksedel ändrades senast
Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:
http://www.ema.europa.eu.
Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt finns tillgänglig genom att scanna QRkoden nedan eller på ytterförpackningen med en smartphone. Samma information är också tillgänglig
på följande URL:
www.skyrizi.eu
QR-kod ska läggas till
För att lyssna på eller begära en kopia av denna information i förstorad text eller för att få texten
uppläst, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal
Spårbarhet
För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och
tillverkningssatsnummer dokumenteras.
Bruksanvisning
1.

Detta läkemedel ska beredas av hälso- och sjukvårdspersonal med användning av aseptisk
teknik.

2.

Det måste spädas före administrering.

3.

Infusionsvätskan, lösningen bereds genom spädning av koncentratet i en infusionspåse eller
glasflaska som innehåller 5 % glukos i vatten (D5W) (600 mg/10 ml i 100 ml, 250 ml eller
500 ml) till en slutlig koncentration på cirka 1,2 mg/ml till 6 mg/ml.

4.

Lösningen i injektionsflaskan och spädningarna får inte skakas.

5.

Innan den intravenösa infusionen påbörjas ska innehållet i infusionspåsen eller glasflaskan vara
rumstempererad.

6.

Infundera den spädda lösningen under minst en timme. Infusionen ska ha administrerats färdigt
inom 8 timmar efter spädningen i infusionspåsen.
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7.

Lösningen i injektionsflaskan får inte administreras samtidigt i samma intravenösa slang som
andra läkemedel.

Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk och ej använt läkemedel eller avfall ska
kasseras enligt gällande anvisningar.
Förvaring av spädd lösning
Kemisk och fysisk stabilitet vid användning har påvisats i 20 timmar vid 2 °C till 8 °C eller upp till 8
timmar vid rumstemperatur (kumulativ tid efter beredning inklusive förvarings- och
infusionsperioden) där den spädda lösningen är skyddad mot direkt och indirekt solljus.
Ur mikrobiologisk synpunkt bör den beredda lösningen användas omedelbart. Om den inte används
omedelbart ansvarar användaren för förvaring och villkor för den färdiga lösningen och denna tid får
inte överstiga 20 timmar vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
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Bipacksedel: Information till patienten
Skyrizi 360 mg injektionsvätska, lösning i cylinderampull
risankizumab
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du
eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vad Skyrizi är och vad det används för
Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi
Hur du använder Skyrizi
Eventuella biverkningar
Hur Skyrizi ska förvaras
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Instruktioner för användning

1. Vad Skyrizi är och vad det används för
Skyrizi innehåller den aktiva substansen risankizumab.
Skyrizi används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom.
Hur Skyrizi fungerar
Detta läkemedel fungerar genom att hämma ett protein i kroppen som kallas IL-23, som orsakar
inflammation.
Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i mag-tarmkanalen. Om du har aktiv Crohns sjukdom
kan du först ha fått andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt bra kan du få
Skyrizi för att behandla Crohns sjukdom.
Skyrizi dämpar inflammation och kan därför hjälpa till att minska tecknen och symtomen på din
sjukdom.
2.

Vad du behöver veta innan du använder Skyrizi

Använd inte Skyrizi:

om du är allergisk mot risankizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges
i avsnitt 6).

om du har en infektion som din läkare anser är betydelsefull, till exempel aktiv tuberkulos.
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Varningar och försiktighet
Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan och under tiden du använder Skyrizi:

om du har en pågående infektion eller om du har en infektion som är återkommande.

om du har tuberkulos (TB).

om du nyligen har fått eller ska få en vaccination (immunisering). Du bör inte få vissa typer av
vaccin medan du använder Skyrizi.
Det är viktigt att dokumentera Skyrizis tillverkningssatsnummer.
Varje gång du får en ny förpackning med Skyrizi ska du anteckna datum och tillverkningssatsnummer
(som står på förpackningen efter ”Lot”) och förvara denna information på en säker plats.
Allergiska reaktioner
Tala om för läkaren eller sök vård omedelbart om du upptäcker tecken på en allergisk reaktion medan
du tar Skyrizi såsom:

svårigheter att andas eller svälja

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals

kraftig hudklåda, med röda utslag eller upphöjda knölar
Barn och ungdomar
Skyrizi rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom användningen av Skyrizi inte
ännu har fastställts i denna åldersgrupp.
Andra läkemedel och Skyrizi
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska:

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

om du nyligen har fått eller ska få en vaccination. Du bör inte få vissa typer av vaccin medan du
använder Skyrizi.
Om du är osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska före och under användning
av Skyrizi.
Graviditet, preventivmedel och amning
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du
använder detta läkemedel. Det är på grund av att det inte är känt hur detta läkemedel påverkar barnet.
Om du är en kvinna som kan bli gravid, ska du använda preventivmedel medan du använder detta
läkemedel och i minst 21 veckor efter din sista dos av Skyrizi.
Om du ammar eller planerar att börja amma, tala med läkare innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Det är osannolikt att Skyrizi påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.
Skyrizi innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per cylinderampull, d.v.s. är näst
intill ”natriumfritt”.
3.

Hur du använder Skyrizi

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare
eller apotekspersonal om du är osäker.
Detta läkemedel ges som en injektion under huden (så kallad ”subkutan injektion”).
Hur mycket Skyrizi som ska användas
Du kommer att påbörja behandling med Skyrizi med en startdos som ges av läkare eller sjuksköterska
via ett dropp i armen (intravenös infusion).
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Startdoser
Startdoser

Hur mycket?
600 mg
600 mg
600 mg

När?
Enligt din läkares ordination
4 veckor efter dos 1
4 veckor efter dos 2

Därefter får du Skyrizi som en injektion under huden.
Underhållsdoser
Underhållsdos 1

Hur mycket?
360 mg

Ytterligare doser

360 mg

När?
4 veckor efter den sista startdosen (vid
vecka 12)
Var 8:e vecka, med början efter
underhållsdos 1

Tillsammans med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer du att få vara med och
bestämma när du är redo att börja injicera läkemedlet själv. Injicera inte dig själv med detta läkemedel
om du inte har fått utbildning av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. En vårdgivare kan
också ge dig din injektion efter att ha fått utbildning.
Läs avsnitt 7 ”Instruktioner för användning” i slutet av denna information innan du injicerar
Skyrizi själv.
Om du använt för stor mängd av Skyrizi
Tala med läkaren om du använt mer Skyrizi än du borde eller om dosen har givits tidigare än ordinerat.
Om du har glömt att använda Skyrizi
Om du glömmer bort att använda Skyrizi ska du injicera en dos så snart du kommer ihåg detta. Tala
med läkaren om du är osäker på vad du ska göra.
Om du slutar att använda Skyrizi
Sluta inte använda Skyrizi utan att först tala med läkaren. Om du slutar med behandlingen kan dina
symtom komma tillbaka.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Allvarliga biverkningar
Tala med läkare eller sök vård omedelbart om du har symtom på en allvarlig infektion såsom:

feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

trötthetskänsla eller andnöd, hosta som inte försvinner

varm, röd och smärtande hud, eller ett smärtande hudutslag med blåsor
Läkaren kommer därefter att avgöra om du kan fortsätta att använda Skyrizi.
Andra biverkningar
Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av följande biverkningar
Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

övre luftvägsinfektioner med symtom såsom halsont och täppt näsa
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Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

trötthetskänsla

svampinfektion i huden

reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad eller smärta)

klåda

huvudvärk
Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

små upphöjda bulor på huden
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar
direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan
du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
5.

Hur Skyrizi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på cylinderampullens etikett och på ytterförpackningen
efter ”EXP”.
Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.
Förvara cylinderampullen i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.
Varje självhäftande injektor med cylinderampull är endast för engångsbruk.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är risankizumab. Varje cylinderampull innehåller 360 mg risankizumab i
2,4 ml lösning.
Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och
vatten för injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Skyrizi är en klar och färglös till gulaktig vätska i en cylinderampull. Lösningen kan innehålla små
vita eller genomskinliga partiklar.
Varje förpackning innehåller 1 cylinderampull och 1 självhäftande injektor.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
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Tyskland
Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta
läkemedel:
België/Belgique/Belgien
AbbVie SA
Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД
Тел: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg
AbbVie SA
Belgique/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel: +36 1 455 8600

Danmark
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited
Tel: +356 22983201

Deutschland
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland
AbbVie B.V.
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, S.L.U.
Tel: +34 91 384 09 10

Polska
AbbVie Sp. z o.o.
Tel: +48 22 372 78 00

France
AbbVie
Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal
AbbVie, Lda.
Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie d.o.o.
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie S.R.L.
Tel: +40 21 529 30 35

Ireland
AbbVie Limited
Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija
AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.
Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie s.r.o.
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie S.r.l.

Suomi/Finland
AbbVie Oy
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Tel: +39 06 928921

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Tel: +44 (0)1628 561090

Denna bipacksedel ändrades senast
Övriga informationskällor
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:
http://www.ema.europa.eu.
Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt finns tillgänglig genom att scanna QRkoden nedan eller på ytterförpackningen med en smartphone. Samma information är också tillgänglig
på följande URL:
www.skyrizi.eu
QR-kod ska läggas till
För att lyssna på eller begära en kopia av denna information i förstorad text eller för att få texten
uppläst, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.
7.

Instruktioner för användning

Vänligen läs hela avsnitt 7 innan du använder Skyrizi
Skyrizi självhäftande injektor
Framifrån

Självhäftande
material
Statuslampa

Grå lucka

Läkemedelsfönster

Startknapp
Rör inte förrän du är redo
att injicera

Dragflikar

Stäng inte gråa
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luckan utan
cylinderampull
inuti
Bakifrån
Klar
plastremsa

Nålskydd

Självhäftande baksida

Var försiktig. Nål inuti
(under nålskyddet)
Rör inte nålskyddsområdet eller nålen

Liten sektion
grön dragflik

Stor sektion grön
dragflik

Från sidan

Luckreglage
Öppningssidan är räfflad
Grå luckan ska vara lite
öppen
Stäng inte grå lucka utan
cylinderampull inuti

Nålskydd
Nål inuti (under nålskydd)
Rör inte nålskyddsområdet
eller nålen
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Cylinderampull
Cylinderampullens bredare
överdel
Vrid inte, avlägsna inte

Vit kolv
expanderar genom
kammaren mot
cylinderampullens
botten medan läkemedlet
injiceras.

Utgångsdatum (EXP)
Finns på cylinderampullens
etikett

Läkemedel

Smalare nedre del
Viktig information att känna till innan du injicerar Skyrizi

Du ska få utbildning i hur man injicerar Skyrizi innan du ger dig själv en injektion. Tala med
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du behöver hjälp

Skriv in datumen i din kalender så att du vet när du ska injicera Skyrizi

Den självhäftande engångsinjektorn är utformad enbart för att användas med Skyrizicylinderampullen

Förvara Skyrizi i kartongen för att skydda läkemedlet från ljus tills det är dags att använda det

Ta ut kartongen ur kylskåpet och förvara den i rumstemperatur, ej i direkt solljus, i minst 45 upp
till 90 minuter före injektion

Låt inte den självhäftande injektorn bli våt av vatten eller andra vätskor

Rör inte startknappen förrän du placerat den självhäftande injektorn laddad med
cylinderampullen på huden och är redo att injicera
o Du kan bara trycka på startknappen en gång

Fysisk aktivitet ska begränsas under injektionsprocessen. Måttliga fysiska aktiviteter går bra,
t.ex. att gå, sträcka sig eller böja sig

Dröj inte med att injicera läkemedlet när du har laddat den rengjorda cylinderampullen i den
självhäftande injektorn. Om du väntar kommer läkemedlet att torka och den självhäftande
injektorn kommer inte att fungera efteråt

Injicera inte om vätskan i läkemedelsfönstret är grumlig, innehåller flagor eller stora partiklar.
Vätskan ska vara klar till gul och kan innehålla små vita eller genomskinliga partiklar

Skaka inte kartongen, cylinderampullen eller den självhäftande injektorn

Återanvänd inte cylinderampullen eller den självhäftande injektorn
Återlämna läkemedlet till apoteket

om utgångsdatumet (EXP) har passerat

om vätskan någonsin har varit fryst (även om den tinats)

om cylinderampullen eller den självhäftande injektorn har tappats eller skadats

om perforeringarna på kartongen är brutna

om det vita pappersskyddet till brickan är trasigt eller saknas
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Följ stegen nedan varje gång du använder Skyrizi
STEG 1 – Förberedelser
Ta ut kartongen ur kylskåpet och låt den stå i
rumstemperatur, ej i direkt solljus, i minst 45 upp till
90 minuter före injektion.
 Kontrollera utgångsdatumet (EXP) på kartongen.
Använd inte Skyrizi om utgångsdatumet (EXP)
har passerat.
 Ta inte ut cylinderampullen eller den
självhäftande injektorn från kartongen medan
Skyrizi uppnår rumstemperatur
 Skyrizi ska inte värmas på något annat sätt, till
exempel i mikrovågsugn eller i varmt vatten

Speciell avfallsbehållare

Plocka fram allt material och tvätta händerna
Placera följande föremål på en ren, plan yta
 Plastbricka med 1 självhäftande injektor och 1
cylinderampull
 2 spritsuddar (medföljer inte kartongen)
 1 bomullstuss eller kompress (medföljer inte
kartongen)
 speciell avfallsbehållare (medföljer inte
kartongen)
Tvätta och torka dina händer.

Ta bort brickans vita pappersförsegling
 Leta upp den svarta pilen
 Dra av brickans vita pappersförsegling från
plastbrickan
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Lyft på plastskyddet
 Leta upp den rundade öppningen på toppskyddet
 För in pekfingret i öppningen och placera tummen
på motsatta sidan
 Lyft skyddet för att ta bort det och lägg det åt
sidan

Grå lucka

Startknapp

Inspektera den självhäftande injektorn
 Kontrollera att den självhäftande injektorn är
intakt och oskadad
 Den grå luckan ska vara lite öppen
 Om den grå luckan inte öppnas, tryck hårt på den
räfflade delen av den grå luckan (luckans vänstra
sida) och öppna upp luckan
 Stäng inte den grå luckan förrän
cylinderampullen är laddad
 Använd inte den självhäftande injektorn om du
tappar den, upptäcker att det saknas delar, eller
om den är skadad
 Rör inte den grå startknappen förrän det är dags
att injicera. Du kan bara trycka på den en gång
 Rör inte nålskyddsområdet eller nålen
Om du trycker på den grå startknappen innan den
placerats på kroppen, kan den självhäftande injektorn
inte längre användas. Om detta händer, tala med
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Nål inuti
(under nålskyddet)
STEG 2 – Förbereda självhäftande injektorn
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Grå lucka

Öppna den grå luckan helt
 Undvik att röra vid nålskyddsområdet på baksidan
av den självhäftande injektorn. Nålen sitter bakom
nålskyddet
 Öppna den grå luckan helt
 Om den grå luckan inte öppnas, tryck hårt på den
räfflade delen av den grå luckan (luckans vänstra
sida) och öppna upp luckan
 Stäng inte den grå luckan innan cylinderampullen
är laddad
Lägg den självhäftande injektorn åt sidan.

Bakifrån

Nål inuti (under
nålskyddet)

Nålskydd
Cylinderampullens bredare överdel

Inspektera cylinderampullen
Ta försiktigt ut cylinderampullen från plastbrickan.
 Vrid inte och ta inte bort cylinderampullens
bredare överdel
Kontrollera cylinderampullen
 Vätskan ska vara klar till gul och kan innehålla
små vita eller genomskinliga partiklar. Det är
normalt att se en eller flera bubblor
 Använd inte om vätskan är grumlig, missfärgad
eller innehåller flagor eller stora partiklar
 Cylinderampullens delar och den genomskinliga
plasten ska inte vara spruckna eller trasiga
 Använd inte om vätskan har varit fryst (även om
den tinats).
 Använd inte cylinderampullen om du tappar den,
upptäcker att det saknas delar eller om den är
skadad.

Smalare
nedre del
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Rengör cylinderampullens smalare nedre del
Leta upp cylinderampullens smalare nedre del
 Rengör den nedre delen på cylinderampullen med
en spritsudd. Se till att du använder spritsudden
för att rengöra undersidan av cylinderampullens
nedre del
 Rör inte cylinderampullens nedre del efter
rengöring

Smalare nedre del
Rengör undersidan
av den smalare
nedre delen
För in rakt ned
”klick”

Ladda den rengjorda cylinderampullen i den
självhäftande injektorn
 Vrid eller avlägsna inte cylinderampullens
överdel
 För först in cylinderampullens smalare nedre del
i den självhäftande injektorn
 Tryck ned cylindern hårt tills du hör ett ”klick”
 När du laddat cylinderampullen kan det komma
några droppar läkemedel på baksidan av den
självhäftande injektorn. Detta är normalt
Se till att du genast går vidare till nästa steg. Om du
väntar kommer läkemedlet att torka ut.

Stäng den grå luckan
Stäng den grå luckan åt vänster, tryck sedan till hårt.
När den grå luckan stängs hörs ett ”snäpp”-ljud
 Den grå luckan ska hållas låst när
cylinderampullen har laddats
 Stäng inte den grå luckan om cylinderampullen
inte är helt införd eller om den saknas
 Fortsätt genast till nästa steg

”snäpp”

Områden för injicering

STEG 3 – Förbered injektion
Välj och rengör ditt injektionsställe
Välj mellan dessa 3 områden för injektionen:
 vänstra lårets framsida
 högra lårets framsida
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din mage (buken) minst 5 cm från naveln

Injicera inte i hudområden som naturligt veckas eller
buktar ut eftersom den självhäftande injektorn kan
falla av medan du bär den.
Före injektionen, torka av injektionsstället med en
spritsudd i en cirkelrörelse.
 Rör eller blås inte på injektionsstället efter att
det rengjorts. Låt huden torka innan du placerar
den självhäftande injektorn på huden
 Injicera inte genom kläder
 Injicera inte i hud som är öm, har blåmärken, är
röd, hård, ärrad eller har bristningar,
födelsemärken eller kraftig behåring. Du kan
klippa eller raka bort överflödigt hår från
injektionsstället

Områden för injicering

Liten sektion Stor sektion

Dra av båda gröna flikarna
Vänd på den självhäftande injektorn för att hitta de
båda gröna dragflikarna
 Undvik att röra vid nålskyddet (där det finns en
nål inuti)
Dra av den stora sektionen med hjälp av den gröna
dragfliken för att få fram den självhäftande delen
med klister

Nål inuti
(under
nålskydd)

Aktiverad
injektor
Statuslampa
blinkar blått

Dra av den lilla sektionen med hjälp av den gröna
dragfliken för att få fram den självhäftande delen
med klister. Därmed avlägsnas den genomskinliga
plastremsan som aktiverar den självhäftande
injektorn
 Kontrollera statuslampan när den självhäftande
injektorn piper
 Statuslampan blinkar blått när den självhäftande
injektorn är aktiverad
 Om statuslampan inte blinkar blått, tala med
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska
 Tryck inte på den grå startknappen än
 Rör inte nålskyddet eller nålen
 Dra inte av klistermaterialet från den
självhäftande injektorn och låt inte den klibbiga
sidan vikas och fastna vid sig själv
Skyrizi självhäftande injektor måste placeras på
huden och injektionen måste startas inom 30 minuter
efter avlägsnandet av de gröna dragflikarna annars
kommer den inte att fungera. Se till att du genast
fortsätter till nästa steg.
Om statuslampan blinkar rött, indikerar det att
den självhäftande injektorn inte fungerar som den
ska. Sluta då använda den.
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Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska
för att få hjälp.
Om den självhäftande injektorn sitter på huden, lossa
den då försiktigt.
Förbered den självhäftande injektorn för
placering
 För magen (buken), flytta och håll huden för att
skapa en fast, plan yta för injektion minst 5 cm
från naveln. Se till att du sitter upprätt för att
undvika hudveck eller utbuktningar.
 Du behöver inte dra i huden på framsidan av
vänster eller höger lår för att få en plan yta.
Se till att du placerar den självhäftande injektorn så
att du kan se den blå statuslampan.
Fäst den självhäftande injektorn på huden
 När den blå lampan blinkar är den självhäftande
injektorn redo. Fäst den självhäftande injektorn
på den rengjorda huden med statuslampan synlig
 Fäst inte den självhäftande injektorn på kläder.
Fäst den endast på bar hud.
 Dra med fingret runt klistermaterialet för att fästa
det
 Flytta eller justera inte den självhäftande
injektorn efter att den har fästs på huden
Fortsätt genast till nästa steg.
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STEG 4 - Injicera Skyrizi
Starta injektion
Tryck hårt på den grå startknappen och släpp den
sedan
 Du hör ett ”klick” och kan känna ett nålstick
 Kontrollera statuslampan när den självhäftande
injektorn piper
 När injektionen har påbörjats blinkar
statuslampan hela tiden grönt
 När injektionen har påbörjats hör du ett
pumpande ljud medan den självhäftande
injektorn tillför läkemedlet
Sluta använda den självhäftande injektorn om
statuslampan blinkar rött. Ta då försiktigt bort den
från huden. Om detta händer, tala med läkare,
apotekspersonal eller sjuksköterska.

”klick”

Vänta tills injektionen avslutas
 Det kan ta upp till 5 minuter att slutföra hela
läkemedelsdosen. Den självhäftande injektorn
stannar automatiskt när injektionen är avslutad
 Under injektionen fortsätter statuslampan att
blinka grönt
 Under injektionen hör du pumpande ljud medan
den självhäftande injektorn fortsätter att tillföra
läkemedlet
 Under injektionen går det bra med måttlig fysisk
aktivitet, till exempel att gå, sträcka sig och böja
sig.
Sluta använda den självhäftande injektorn om
statuslampan blinkar rött. Ta då försiktigt bort den
från huden. Om detta händer, tala med läkare,
apotekspersonal eller sjuksköterska.

Injektionen är slutförd när:
 Den självhäftande injektorn stannar av sig själv
 Du hör ett pip och statuslampan ändras från
blinkande till ett klart grönt sken. Om
statuslampan har ändrats till klart grön betyder
det att injektionen är slutförd
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Ta bort den självhäftande injektorn
 Sätt inte fingrarna på baksidan av den
självhäftande injektorn när du tar bort den från
huden
 När injektionen är klar tar du tag i hörnet av den
självhäftande delen för att försiktigt dra av den
självhäftande injektorn från huden
 Undvik att röra vid nålskyddet eller nålen på
baksidan av den självhäftande injektorn
 När du tagit bort den självhäftande injektorn
kommer du att höra flera pip och statuslampan
slocknar
 Nålskyddet täcker nålen medan den självhäftande
injektorn tas bort från huden
 Det är normalt att se några vätskedroppar på
huden när du tagit bort den självhäftande
injektorn
 Tryck en bomullstuss eller kompress mot
injektionsstället på huden och håll kvar i
10 sekunder
 Gnugga inte injektionsstället
 Lätt blödning vid injektionsstället är normalt
Gå vidare till nästa steg.
STEG 5 – Avsluta
Kontrollera den självhäftande injektorn
Inspektera läkemedelsfönstret och statuslampan.
Kontrollera att den vita kolven fyller hela
läkemedelsfönstret och att lampan med ett klart grönt
sken släcks, vilket talar om för dig att allt läkemedel
har injicerats.
 Om den vita kolven inte fyller fönstret, tala med
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska
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Speciell avfallsbehållare

Kassering
Kasta den använda självhäftande injektorn i en
speciell avfallsbehållare direkt efter användning.
 Den självhäftande injektorn innehåller batterier,
elektronik och en nål.
 Lämna kvar cylinderampullen i den självhäftande
injektorn.
 Kasta inte den använda självhäftande injektorn i
hushållssoporna
 Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska
kommer att berätta för dig hur du gör för att
återlämna den speciella avfallsbehållaren när den
är full. Det kan finnas lokala riktlinjer för
kassering.
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