
PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE Aceste puncte importante nu includ toate 
informațiile necesare pentru a utiliza EMFLAZA™ în siguranță și în mod eficient. Consultați 
informațiile complete de prescriere pentru EMFLAZA.

-

-

-

Tulburări de comportament și de dispoziție:Poate include euforie, insomnie, 
schimbări de dispoziție, modificări de personalitate, depresie severă și psihoză (5.5) 
Efecte asupra oaselor:Monitorizați scăderea densității minerale osoase cu utilizarea 
cronică a EMFLAZA (5.6)
Efecte oftalmice: Poate include cataractă, infecții și glaucom; Monitorizați 
presiunea intraoculară dacă EMFLAZA este continuat mai mult de 6 
săptămâni (5.7)
Vaccinare:Nu administrați vaccinuri vii sau vii atenuate pacienților cărora li se 
administrează doze imunosupresoare de corticosteroizi (5.8)
Erupții cutanate grave:Întrerupeți la primul semn de erupție cutanată, cu excepția cazului în care erupția nu este 

în mod clar legată de medicament (5.9)

EMFLAZA (deflazacort) comprimate, pentru uz oral 
EMFLAZA (deflazacort) suspensie orală Aprobare 
inițială din SUA: 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE---------------------- EMFLAZA 
este un corticosteroid indicat pentru tratamentul distrofiei musculare 
Duchenne (DMD) la pacienții cu vârsta de 5 ani și peste (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE----------------
- Doza recomandată o dată pe zi este de aproximativ 0,9 mg/kg/zi 

administrată oral (2,1)
Întrerupeți treptat atunci când este administrat mai mult de câteva zile (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE------------------------

Cele mai frecvente reacții adverse (≥ 10% pentru EMFLAZA și mai mare de
- - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI---------------
-
-

placebo) au aspect cushingoid, greutate crescută, apetit crescut, infecție a 
tractului respirator superior, tuse, polakiurie, hirsutism, obezitate centrală și 
rinofaringită (6.1)

Tablete: 6 mg, 18 mg, 30 mg și 36 mg (3) 
Suspensie orală: 22,75 mg/ml (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII----------------------- Hipersensibilitate 
la deflazacort sau la oricare dintre ingredientele inactive din

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE-------------------------
- Inhibitori moderati sau puternici ai CYP3A4: administrați o 

treime din doza recomandată de EMFLAZA (7.1)
Evitați utilizarea inductorilor moderati sau puternici ai CYP3A4 cu EMFLAZA, deoarece 

aceștia pot reduce eficacitatea (7.1)

EMFLAZA (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII---------------
- Modificări ale funcției endocrine: Pot apărea suprimarea axei hipotalamo-

hipofizo-suprarenale, sindromul Cushing și hiperglicemie; Monitorizați 
pacienții pentru aceste afecțiuni cu utilizarea cronică a EMFLAZA (2.2, 5.1) 
Imunosupresie și risc crescut de infecție:Risc crescut de noi, exacerbare, 
diseminare sau reactivare a infecțiilor latente, care pot fi severe și uneori 
fatale; Semnele și simptomele infecției pot fi mascate (5.2)

Alterări ale funcției cardiovasculare/renale:Monitorizați tensiunea arterială și 
sodiu crescute și nivelurile scăzute de potasiu (5.3) Perforația 
gastrointestinală:Risc crescut la pacienții cu anumite tulburări 
gastrointestinale; Semnele și simptomele pot fi mascate (5.4)

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Marathon 
Pharmaceuticals, LLC la 1-866-562-4620 sau
DrugSafety@propharmagroup.com sau FDA la 1-800-FDA-1088 sau 
www.fda.gov/medwatch .

-

Consultați 17 pentru INFORMAȚII DE CONSILIERE PENTRU PACIENȚI și etichetarea 
pacientului aprobată de FDA.

-
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

EMFLAZA este indicat pentru tratamentul distrofiei musculare Duchenne (DMD) la 
pacienții cu vârsta de 5 ani și peste.

2 DOZAJ SI ADMINISTRARE

2.1 Informații despre dozare

Doza orală recomandată de EMFLAZA este de aproximativ 0,9 mg/kg/zi o dată pe zi. Dacă sunt utilizate 
comprimate, rotunjiți la cea mai apropiată doză posibilă. Orice combinație a celor patru concentrații de 
comprimate EMFLAZA poate fi utilizată pentru a obține această doză. Dacă se utilizează suspensie orală, 
rotunjiți până la cea mai apropiată zecime de mililitru (mL).

2.2 Întreruperea
Doza de EMFLAZA trebuie redusă treptat dacă medicamentul a fost administrat mai 
mult de câteva zile[vezi Avertismente și precauții (5.1)].

2.3
EMFLAZA comprimatele și suspensia orală pot fi luate cu sau fără alimente.

Instrucțiuni importante de pregătire și administrare

EMFLAZA Tablete
Comprimatele EMFLAZA pot fi administrate întregi sau zdrobite și luate imediat după 
amestecarea cu sos de mere.

EMFLAZA suspensie orală
Agitați bine suspensia orală EMFLAZA înainte de administrare.

Utilizați numai dozatorul oral furnizat împreună cu produsul. După ce ați retras doza 
corespunzătoare în dozatorul oral, adăugați încet suspensia orală EMFLAZA în 3 până la 4 
uncii de suc sau lapte și amestecați bine. Apoi, doza trebuie administrată imediat. Nu 
administrati EMFLAZA cu suc de grepfrut[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.1)].

Aruncați orice suspensie orală EMFLAZA neutilizată rămasă după 1 lună de la prima deschidere a 
flaconului.

2.4 Modificarea dozei pentru utilizare cu inhibitori și inductori CYP3A4

Inhibitori CYP3A4
Se administrează o treime din doza recomandată atunci când EMFLAZA este administrat cu inhibitori 
moderati sau puternici ai CYP3A4. De exemplu, o doză de 36 mg pe zi ar fi redusă la o doză de 12 mg pe 
zi atunci când este utilizată cu inhibitori moderati sau puternici ai CYP3A4[vezi Interacțiuni 
medicamentoase (7.1) și Farmacologie clinică (12.3)].

Inductori CYP3A4

ID de referință: 4053971



Evitați utilizarea cu inductori moderati sau puternici ai CYP3A4 cu EMFLAZA[vezi Interacțiuni 
medicamentoase (7.1) și Farmacologie clinică (12.3)].

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

Tablete
-
-
-
-

6 mg: alb și rotund cu „6” gravat pe o parte 18 mg: 
alb și rotund cu „18” gravat pe o parte 30 mg: alb 
și oval cu „30” gravat pe o parte 36 mg: alb și oval 
cu „ 36” gravat pe o parte

Suspensie orală
-22,75 mg/mL: suspensie albicioasă

4 CONTRAINDICAȚII

EMFLAZA este contraindicat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la deflazacort sau la 
oricare dintre ingredientele inactive. Au apărut cazuri de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie, 
la pacienții cărora li se administrează corticosteroizi.[vezi Avertismente și precauții (5.15) și 
Reacții adverse (6.2)].

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

5.1 Modificări ale funcției endocrine

Corticosteroizii, cum ar fi EMFLAZA, pot provoca modificări grave și care pun viața în pericol ale funcției 
endocrine, în special în cazul utilizării cronice. Monitorizați pacienții cărora li se administrează EMFLAZA 
pentru sindromul Cushing, hiperglicemie și insuficiență suprarenală după retragerea EMFLAZA. În plus, 
pacienții cu hipopituitarism, insuficiență suprarenală primară sau hiperplazie suprarenală congenitală, 
alterarea funcției tiroidiene sau feocromocitom pot prezenta un risc crescut de evenimente endocrine 
adverse.

Risc de insuficiență suprarenală în urma retragerii corticosteroizilor
Corticosteroizii produc supresia reversibilă a axei hipotalamo-hipofizo-suprarenale 
(HPA), cu potențialul de dezvoltare a insuficienței suprarenale secundare după 
întreruperea tratamentului cu corticosteroizi. Insuficiența suprarenală acută poate 
apărea dacă corticosteroizii sunt retrași brusc și poate fi fatală. Gradul și durata 
insuficienței corticosuprarenale produse sunt variabile între pacienți și depind de 
doza, frecvența și durata terapiei cu corticosteroizi. Riscul este redus prin 
reducerea treptată a dozei de corticosteroizi la întreruperea tratamentului. Această 
insuficiență poate persista, totuși, luni de zile după întreruperea terapiei 
prelungite; prin urmare, în orice situație de stres apărută în acea perioadă de 
întrerupere, terapia cu corticosteroizi trebuie reluată.

Un „sindrom de sevraj” de steroizi, aparent fără legătură cu insuficiența corticosuprarenală, 
poate apărea și după întreruperea bruscă a corticosteroizilor. Acest sindrom include
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simptome precum anorexie, greață, vărsături, letargie, cefalee, febră, dureri articulare, descuamare, 
mialgie și/sau scădere în greutate. Se crede că aceste efecte se datorează schimbării bruște a concentrației 
de corticosteroizi, mai degrabă decât nivelurilor scăzute de corticosteroizi.

Sindromul Cushing
Sindromul Cushing (hipercortisolism) apare la expunerea prelungită la corticosteroizi exogeni, 
inclusiv EMFLAZA. Simptomele includ hipertensiune arterială, obezitate trunchială și subțierea 
membrelor, striuri violete, rotunjire facială, pletora facială, slăbiciune musculară, vânătăi ușoare și 
frecvente cu piele subțire fragilă, depunere de grăsime a gâtului posterior, osteopenie, acnee, 
amenoree, hirsutism și anomalii psihiatrice.

Hiperglicemie
Corticosteroizii pot crește glicemia, pot agrava diabetul preexistent, îi predispun pe cei care urmează 
tratament pe termen lung la diabet zaharat și pot reduce efectul medicamentelor antidiabetice. 
Monitorizați glicemia la intervale regulate. Pentru pacienții cu hiperglicemie, tratamentul antidiabetic 
trebuie inițiat sau ajustat corespunzător.

Considerații pentru utilizare la pacienții cu funcție tiroidiană alterată
Clearance-ul metabolic al corticosteroizilor este scăzut la pacienţii hipotiroidieni şi este crescut la 
pacienţii hipertiroidieni. Modificările stării tiroidiene ale pacientului pot necesita o ajustare a dozei 
de corticosteroid. Când este necesară administrarea concomitentă de corticosteroizi și levotiroxină, 
administrarea de corticosteroizi trebuie să preceadă inițierea terapiei cu levotiroxină pentru a 
reduce riscul de criză suprarenală.

Criza feocromocitomului
Au existat raportări de criză de feocromocitom, care poate fi fatală, după administrarea de 
corticosteroizi sistemici. La pacienții cu feocromocitom suspectat sau identificat, luați în 
considerare riscul de criză de feocromocitom înainte de a administra corticosteroizi.

5.2 Imunosupresie și risc crescut de infecție
Corticosteroizii, inclusiv EMFLAZA, suprimă sistemul imunitar și cresc riscul de infecție cu 
orice agent patogen, inclusiv viral, bacterian, fungic, protozoar sau helmintic. 
Corticosteroizii reduc rezistenta la noile infectii, exacerba infectiile existente, cresc riscul 
de infectii diseminate, cresc riscul de reactivare sau exacerbare a infectiilor latente si 
mascheaza unele semne de infectie. Aceste infecții pot fi severe și uneori fatale. Gradul în 
care doza, calea și durata administrării corticosteroizilor se corelează cu riscurile specifice 
de infecție nu este bine caracterizat; cu toate acestea, rata de apariție a complicațiilor 
infecțioase crește odată cu creșterea dozelor de corticosteroizi.

Monitorizați dezvoltarea infecției și luați în considerare retragerea corticosteroizilor sau reducerea 
dozei de corticosteroizi după cum este necesar.

Varicela zoster și infecții virale rujeolei
Varicela cauzata de virusul Varicella Zoster si rujeola poate avea o evolutie grava sau chiar 
fatala la copiii sau adultii nonimuni care iau corticosteroizi, inclusiv EMFLAZA. La copiii sau 
adulții care nu au avut aceste boli, trebuie avută o grijă deosebită pentru a evita
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expunere. Dacă un pacient este expus la varicelă, poate fi indicată profilaxia cu imunoglobulină 
varicelo-zosterică (VZIG). Dacă un pacient este expus la rujeolă, poate fi indicată profilaxia cu 
imunoglobuline (IG). Dacă se dezvoltă varicela, poate fi luat în considerare tratamentul cu agenți 
antivirali.

Reactivarea virusului hepatitei B
Reactivarea virusului hepatitei B poate apărea la pacienții purtători de hepatită B care urmează 
tratament cu medicamente imunosupresoare, inclusiv corticosteroizi. Reactivarea poate apărea și 
la pacienții care par să fi rezolvat infecția cu hepatita B.

Infectii fungice
Corticosteroizii pot exacerba infecțiile fungice sistemice și, prin urmare, nu trebuie utilizați în 
prezența unor astfel de infecții. Pentru pacienții tratați cu corticosteroizi care dezvoltă infecții 
fungice sistemice, se recomandă întreruperea corticosteroizilor sau reducerea dozei de 
corticosteroizi.

Amebiaza
Corticosteroizii pot activa amebiaza latentă. Prin urmare, se recomandă excluderea 
amebiaza latentă sau amebiaza activă înainte de inițierea terapiei cu corticosteroizi la orice 
pacient care a petrecut timp la tropice sau orice pacient cu diaree inexplicabilă.

Infestarea cu strongyloides
La pacienții cu infestare cunoscută sau suspectată cu Strongyloides (viermi cu fire), imunosupresia 
indusă de corticosteroizi poate duce la hiperinfecție și diseminare cu Strongyloides cu migrare 
extinsă a larvelor, adesea însoțită de enterocolită severă și septicemie gram-negativă potențial 
fatală. Pentru pacienții tratați cu corticosteroizi care dezvoltă infestare cunoscută sau suspectată cu 
Strongyloides (viermi de ață), se recomandă întreruperea corticosteroizilor sau reducerea dozei de 
corticosteroizi.

5.3 Alterări ale funcției cardiovasculare/renale

Corticosteroizii, inclusiv EMFLAZA, pot determina creșterea tensiunii arteriale, retenție de sare și apă 
și creșterea excreției de potasiu și calciu. Monitorizați tensiunea arterială și evaluați semnele și 
simptomele supraîncărcării de volum. Monitorizați nivelul seric de potasiu. Pot fi necesare restricții 
alimentare cu sare și suplimentare cu potasiu. EMFLAZA trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu 
insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială sau insuficiență renală.

Rapoartele din literatură sugerează o asociere între utilizarea corticosteroizilor și ruptura peretelui liber 
al ventriculului stâng după un infarct miocardic recent; prin urmare, terapia cu EMFLAZA trebuie 
utilizată cu mare prudență la acești pacienți.

5.4 Perforația gastrointestinală

Există un risc crescut de perforație gastrointestinală în timpul utilizării corticosteroizilor la pacienții cu 
anumite tulburări gastrointestinale, cum ar fi ulcer peptic activ sau latent, diverticulită, anastomoze 
intestinale proaspete și colită ulcerativă nespecifică. Semnele perforației gastrointestinale, cum ar fi iritația 
peritoneală, pot fi mascate la pacienții cărora li se administrează corticosteroizi.
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Evitați corticosteroizii dacă există o probabilitate iminente de perforare, abces sau alte infecții 
piogene; diverticulită; anastomoze intestinale proaspete; sau ulcer peptic activ sau latent.

5.5 Tulburări de comportament și de dispoziție

Pot să apară reacții adverse psihiatrice potențial severe cu corticosteroizi sistemici, inclusiv EMFLAZA.
Simptomele apar de obicei în câteva zile sau săptămâni de la începerea tratamentului și pot fi legate de 
doză. Aceste reacții se pot îmbunătăți fie după reducerea dozei, fie după întrerupere, deși poate fi 
necesar un tratament farmacologic. Reacțiile adverse psihiatrice implică de obicei simptome 
hipomaniacale sau maniacale (de exemplu, euforie, insomnie, modificări ale dispoziției) în timpul 
tratamentului și episoade depresive după întreruperea tratamentului. Informați pacienții sau îngrijitorii 
cu privire la potențialul de schimbări de comportament și de dispoziție și încurajați-i să solicite asistență 
medicală dacă apar simptome psihiatrice, în special dacă se suspectează o stare depresivă sau idee 
suicidară.

5.6 Efecte asupra oaselor

Scăderea densității minerale osoase
Corticosteroizii, inclusiv EMFLAZA, scad formarea osoasa si cresc resorbtia osoasa atat prin efectul lor 
asupra reglarii calciului (de exemplu, scaderea absorbtiei si cresterea excretiei) cat si prin inhibarea 
functiei osteoblastelor. Acest lucru, împreună cu o scădere a matricei proteice a osului secundară creșterii 
catabolismului proteic și a reducerii producției de hormoni sexuali, poate duce la inhibarea creșterii 
osoase la copii și adolescenți și la dezvoltarea pierderii osoase la orice vârstă. Pierderea osoasa poate 
predispune pacientii la fracturi vertebrale si ale oaselor lungi. Luați în considerare riscul de osteoporoză al 
pacientului înainte de a începe terapia cu corticosteroizi. Monitorizați densitatea minerală osoasă la 
pacienții aflați în tratament pe termen lung cu EMFLAZA.

Necroza avasculară
Corticosteroizii, inclusiv EMFLAZA, pot provoca necroză avasculară.

5.7 Efecte oftalmice
Utilizarea corticosteroizilor, inclusiv EMFLAZA, poate produce cataractă subcapsulară posterioară. 
Corticosteroizii pot provoca, de asemenea, glaucom cu posibile leziuni ale nervilor optici și pot 
crește riscul de infecții oculare secundare cauzate de bacterii, ciuperci sau viruși. Corticosteroizii nu 
sunt recomandați pacienților cu herpes simplex ocular activ.

Presiunea intraoculară poate deveni crescută la unii pacienți care iau corticosteroizi. Dacă tratamentul cu 
EMFLAZA este continuat mai mult de 6 săptămâni, monitorizați presiunea intraoculară.

5.8 Vaccinare
Administrarea de vaccinuri vii sau vii atenuate nu este recomandată la pacienții cărora li se 
administrează doze imunosupresoare de corticosteroizi, inclusiv EMFLAZA. Corticosteroizii pot 
potența, de asemenea, replicarea unor organisme conținute în vaccinurile vii atenuate.
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Vaccinurile ucise sau inactivate pot fi administrate în timpul terapiei cu corticosteroizi; cu toate acestea, 
răspunsul la astfel de vaccinuri nu poate fi prezis.

Pacienții sub tratament cu corticosteroizi, inclusiv EMFLAZA, pot prezenta un răspuns diminuat 
la toxoizi și vaccinuri vii sau inactivate din cauza inhibării răspunsului anticorpilor.

5.9 Erupții cutanate grave

Necroliza epidermică toxică a fost raportată la utilizarea deflazacort cu simptome care încep în decurs de 8 săptămâni de la începerea 

tratamentului. Întrerupeți tratamentul la primul semn de erupție cutanată, cu excepția cazului în care erupția nu este în mod evident 

legată de medicament.

5.10 Efecte asupra creșterii și dezvoltării

Utilizarea pe termen lung a corticosteroizilor, inclusiv EMFLAZA, poate avea efecte negative asupra 
creșterii și dezvoltării la copii.

5.11 Miopatie
Pacienții care primesc corticosteroizi, inclusiv EMFLAZA, și terapie concomitentă cu agenți de blocare 
neuromusculară (de exemplu, pancuroniu) sau pacienții cu tulburări de transmitere neuromusculară (de 
exemplu, miastenia gravis) pot prezenta un risc crescut de a dezvolta miopatie acută. Această miopatie 
acută este generalizată, poate implica mușchii oculari și respiratori și poate duce la cvadripareză. Poate 
apărea o creștere a creatinkinazei. Îmbunătățirea clinică sau recuperarea după oprirea corticosteroizilor 
poate necesita săptămâni până la ani.

5.12 Sarcomul lui Kaposi

S-a raportat că sarcomul Kaposi apare la pacienții care primesc terapie cu corticosteroizi, cel mai 
adesea pentru afecțiuni cronice. Întreruperea corticosteroizilor poate duce la îmbunătățirea 
clinică.

5.13 Risc de reacții adverse grave la sugari din cauza conservantului de alcool 
benzilic

Suspensia orală EMFLAZA conține alcool benzilic și nu este aprobată pentru utilizare la copii și 
adolescenți cu vârsta mai mică de 5 ani. Reacții adverse grave și fatale, inclusiv „sindromul de 
gâfâit”, pot apărea la nou-născuți și sugarii cu greutate mică la naștere tratați cu medicamente 
conservate cu alcool benzilic. „Sindromul de gâfâit” se caracterizează prin deprimarea sistemului 
nervos central, acidoză metabolică și respirații gafate. Cantitatea minimă de alcool benzilic la care 
pot apărea reacții adverse grave nu este cunoscută (suspensia orală EMFLAZA conține 10,45 mg de 
alcool benzilic per ml; comprimatele EMFLAZA nu conțin alcool benzilic)[vezi Utilizare în populații 
specifice (8.4)].

5.14 Evenimente tromboembolice

Studiile observaționale au arătat un risc crescut de tromboembolism (inclusiv tromboembolism 
venos), în special cu doze cumulate mai mari de corticosteroizi. Nu este clar dacă riscul diferă în 
funcție de doza zilnică sau de durata de utilizare. Utilizați EMFLAZA cu prudență la pacienții care au 
sau pot fi predispuși la tulburări tromboembolice.
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5.15 Anafilaxie
Au apărut cazuri rare de anafilaxie la pacienții care au primit terapie cu corticosteroizi, 
inclusiv EMFLAZA.

6 REACTII ADVERSE

Următoarele reacții adverse grave sunt discutate mai detaliat în alte secțiuni:
-
-

Modificări ale funcției endocrine[vezi Avertismente și precauții (5.1)] 
Imunosupresie și risc crescut de infecție[vezi Avertismente și precauții (5.2)]

Alterări ale funcției cardiovasculare/renale[vezi Avertismente și precauții (5.3)] 
Perforația gastrointestinală[vezi Avertismente și precauții (5.4)] Tulburări de 
comportament și de dispoziție[vezi Avertismente și precauții (5.5)] Efecte asupra 
oaselor[vezi Avertismente și precauții (5.6)] Efecte oftalmice[vezi Avertismente și 
precauții (5.7)] Vaccinare[vezi Avertismente și precauții (5.8)] Erupții cutanate grave[
vezi Avertismente și precauții 5.9)]

Efecte asupra creșterii și dezvoltării[vezi Avertismente și precauții (5.10)] 
Miopatie[vezi Avertismente și precauții (5.11)] Sarcomul lui Kaposi[vezi 
Avertismente și precauții (5.12)]
Risc de reacții adverse grave la sugari din cauza conservantului de alcool benzilic 
[vezi Avertismente și precauții (5.13)]
Evenimente tromboembolice[vezi Avertismente și precauții (5.14)] 
Anafilaxie[vezi Avertismente și precauții 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Experiență în studii clinice

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate 
în studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale 
altui medicament și pot să nu reflecte ratele observate în practică.

În studiul 1[vezi Studii clinice (14)],reacțiile adverse care au fost asociate cu întreruperea 
tratamentului cu deflazacort, în ordinea descrescătoare a frecvenței, au fost creșterea în 
greutate, obezitatea, cataracta și tulburarea de somn.

Cele mai frecvente reacții adverse în studiile clinice
Tabelul 1 enumeră reacțiile adverse care au apărut la ≥ 5% dintre pacienții din grupul tratat 
cu deflazacort 0,9 mg/kg/zi și care au apărut mai frecvent decât la pacienții placebo din 
Studiul 1, care a inclus pacienți cu DMD între 5 și 5 ani. 15 ani.

Tabelul 1: Reacții adverse care au apărut în> 5% dintre pacienții tratați cu Deflazacort și 
au apărut mai frecvent decât la pacienții cu placebo cu DMD (Studiul 1)
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Reacție adversă Deflazacort
0,9 mg/kg/zi (N=51)

Placebo (N=50)
% la 12 săptămâni1

% la 12 săptămâni

Aspect cushingoid 33 12
Greutate crescută 20 6
Creșterea apetitului 14 2
Infectia tractului respirator 
superior

12 10
Tuse 12 6
Pollakiuria 12 2
Nazofaringita 10 6
Hirsutism 10 2
Obezitatea centrală 10 4
Eritem 8 6
Iritabilitate 8 4
Rinoree 8 0
Disconfort abdominal 6 2

1La 12 săptămâni, pacienții cu placebo au fost re-randomizați pentru a primi fie deflazacort, fie un comparator activ.

Reacții adverse frecvente (≥ 5% dintre pacienții tratați cu deflazacort) care au apărut pe parcursul a 52 
de săptămâni de expunere la deflazacort 0,9 mg/kg/zi în Studiul 1 și la o rată mai mare decât 
deflazacort 0,9 mg/kg/zi în cazul placebo de 12 săptămâni -faza controlată a studiului include aspectul 
cushingoid (60%), hirsutism (35%), creșterea în greutate (28%), eritem (28%), obezitate centrală (25%), 
dureri abdominale/dureri abdominale superioare (18% combinate). ), polakiurie (15%), constipație 
(10%), iritabilitate (10%), comportament anormal (9%), pirexie (9%), dureri de spate (7%), erupții 
cutanate (7%), contuzie (6%) ), greață (6%), hiperactivitate psihomotorie (6%), epistaxis (6%) și striuri 
cutanate (6%).

Studiul 1 a evaluat, de asemenea, o doză mai mare de deflazacort (1,2 mg/kg/zi). Comparativ cu doza 
de 0,9 mg/kg/zi, deflazacort 1,2 mg/kg/zi timp de 52 de săptămâni a fost asociat cu o incidență mai 
mare a anumitor reacții adverse, inclusiv aspectul cushingoid (69%), eritem (49%), hirsutism (37% ), 
dureri de cap (34%), creștere în greutate (32%), constipație (15%), dureri abdominale superioare 
(14%), striații cutanate (11%), acnee (11%) și disconfort abdominal (8%). Deoarece nu a existat niciun 
beneficiu suplimentar cu doza de 1,2 mg/kg/zi de deflazacort, utilizarea EMFLAZA 1,2 mg/kg/zi nu 
este recomandată pentru tratamentul DMD.[vezi Dozare și administrare (2.1)]

Într-un studiu clinic suplimentar, cu o durată de doi ani, cu urmărire extinsă (Studiul 2), au fost observate multe 
dintre aceleași reacții adverse. În plus, au fost de asemenea observate evenimente musculo-scheletice asociate 
cu utilizarea pe termen lung a steroizilor, inclusiv slăbiciune musculară, tulburări ale tendonului și osteopenie.

Reacții adverse mai puțin frecvente observate în studiile clinice
Alte reacții adverse (frecvență ≥ 1% în orice grup de tratament cu deflazacort și mai mare decât placebo) care au 
fost observate în timpul fazei de 12 săptămâni controlate cu placebo a Studiului 1 sunt prezentate mai jos.
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Tulburări oculare:Lacrimația a crescut
Tulburări gastrointestinale:Dispepsie, greață, tulburări gastro-intestinale 
Tulburări generale și condiții la locul de administrare:Sete
Infecții:Hordeolum, impetigo, gripa, otita externa, faringita, abces dentar, infectie 
urinara, infectie virala
Vătămare, otrăvire și complicații procedurale:Leziune a spatelui, contuzie, leziune a feței, fractură de 
peroneu, fractură greenstick, epuizare termică

Investigatii:Glucoză în urină prezentă, ritm cardiac neregulat
Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv:Dureri de spate, spasme musculare, mialgii, masa de gat, dureri 
de gat, dureri la nivelul extremitatilor

Tulburări ale sistemului nervos:Amețeli, hiperactivitate psihomotorie
Tulburari psihiatrice:Labilitate afectivă, agresivitate, depresie, tulburări emoționale, insomnie medie, 
dispozitie alterată, modificări ale dispoziției, tulburări de somn

Tulburări renale și urinare:Cromaturie, disurie, vezică hipertonă Tulburări ale 
sistemului reproducător și ale sânilor:Dureri testiculare
Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale:Hipoventilatie, rinoree Tulburări 
ale pielii și țesutului subcutanat:Acnee, alopecie, dermatită acneiformă 
Tulburări vasculare:bufeuri

6.2 Experiență post-marketing

Următoarele reacții adverse au fost raportate în timpul utilizării post-aprobare a deflazacort în întreaga lume sau 
în timpul utilizării post-aprobare a altor corticosteroizi. Aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație de 
dimensiune incertă; prin urmare, nu este întotdeauna posibil să se estimeze frecvența acestora sau să se 
stabilească o relație cauzală cu expunerea la droguri.

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic:leucocitoza 
Tulburare cardiacă:Insuficienta cardiaca
Tulburări oculare:Corioretinopatie, subțierea corneei sau sclerale
Tulburări gastrointestinale:Pancreatită acută (în special la copii), hemoragie, ulcerație 
peptică, perforarea ulcerului peptic
Tulburări generale și condiții la locul de administrare:Edem, vindecare afectată 
Tulburări ale sistemului imunitar:Hipersensibilitate, inclusiv anafilaxia
Tulburări de metabolism și nutriție:Toleranță afectată la carbohidrați cu nevoie crescută de terapie 
antidiabetică, echilibru negativ al proteinelor și calciului, pierderi de potasiu și alcaloză hipokaliemică 
atunci când sunt administrate concomitent cu beta 2-agonist și xantine Tulburări musculo-scheletice și 
ale țesutului conjunctiv:Necroza avasculară, pierderea musculară, balanța negativă a azotului, tendinita 
și ruptura de tendon atunci când sunt administrate concomitent cu chinolone, fracturi vertebrale și ale 
oaselor lungi
Tulburări ale sistemului nervos:Agravarea epilepsiei, creșterea presiunii intracraniene cu 
edem papilar la copii (pseudotumor cerebral), de obicei după întreruperea tratamentului, 
vertij Tulburari psihiatrice:Anxietate, disfuncție cognitivă, inclusiv confuzie și amnezie, iluzii, 
halucinații, manie, gânduri suicidare
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Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat:Necroliza epidermică toxică
Tulburări vasculare:Tromboembolism, în special la pacienții cu afecțiuni subiacente 
asociate cu tendință trombotică crescută, hipertensiune intracraniană benignă

7 INTERACȚIUNI MEDICAMENTE

7.1 Inhibitori și inductori ai CYP3A4

Inhibitori moderati sau puternici ai CYP3A4:
Metabolitul activ al deflazacort, 21-desDFZ, este un substrat al CYP3A4.vezi Farmacologie clinică 
(12.3)]. Administrarea concomitentă de deflazacort cu claritromicină, un inhibitor puternic al 
CYP3A4, a crescut expunerea totală la 21-desDFZ de aproximativ 3 ori. Prin urmare, administrați o 
treime din doza recomandată de EMFLAZA atunci când inhibitori moderati sau puternici ai CYP3A4 
(de exemplu, claritromicină, fluconazol, diltiazem, verapamil, suc de grepfrut) sunt utilizați 
concomitent cu EMFLAZA.[vezi Dozare și administrare (2.4) și Farmacologie clinică (12.3)].

Inductori CYP3A4 moderati sau puternici:
Administrarea concomitentă de deflazacort cu rifampină, un inductor puternic al CYP3A4, a scăzut 
semnificativ expunerea la 21-desDFZ. Evitați utilizarea concomitentă a inductorilor CYP3A4 puternici (de 
exemplu, efavirenz) sau moderati (de exemplu, carbamazepină, fenitoină) cu EMFLAZA.[vezi Dozare și 
administrare (2.4) și Farmacologie clinică (12.3)].

7.2 Blocante neuromusculare

Pacienții care primesc corticosteroizi, inclusiv EMFLAZA, și terapie concomitentă cu medicamente 
blocante neuromusculare (de exemplu, pancuroniu) pot prezenta un risc crescut de a dezvolta o 
miopatie acută.[vezi Avertismente și precauții (5.11)].

8 UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina
Rezumatul riscurilor

Corticosteroizii trebuie utilizați în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potențial justifică riscul 
potențial pentru făt. Copiii născuți din mame care au primit doze substanțiale de corticosteroizi în 
timpul sarcinii trebuie supravegheați cu atenție pentru semne de hipoadrenalism. Nu există studii 
adecvate și bine controlate cu EMFLAZA la femeile gravide pentru a informa riscurile asociate 
medicamentelor.

Corticosteroizii, inclusiv EMFLAZA, traversează cu ușurință placenta. Au fost raportate rezultate adverse ale 
dezvoltării, inclusiv despicături orofaciale (despicătură labială, cu sau fără palato despicătura) și restricție 
de creștere intrauterină și scăderea greutății la naștere, cu utilizarea maternă a corticosteroizilor, inclusiv 
EMFLAZA, în timpul sarcinii. Unele studii epidemiologice raportează un risc crescut de despicare orofacială 
de la aproximativ 1 la 1000 de sugari la 3 până la 5 la 1000 de sugari; cu toate acestea, în toate studiile nu 
a fost observat un risc pentru despicaturi orofaciale. Restricția creșterii intrauterine și scăderea greutății la 
naștere par a fi legate de doză; cu toate acestea, subiacentul
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starea maternă poate contribui, de asemenea, la aceste riscuri(vezi Date).Riscul de fond estimat al 
malformațiilor congenitale majore și al avortului spontan pentru populațiile indicate este necunoscut. În 
populația generală din SUA, riscul de fond estimat de malformații congenitale majore și avort spontan în 
sarcinile recunoscute clinic este de 2-4% și, respectiv, 15-20%.

Nu au fost efectuate studii de reproducere la animale cu deflazacort. Studiile de reproducere la 
animale efectuate cu alți corticosteroizi la șoareci, șobolani, hamsteri și iepuri gestante, 
utilizând doze relevante clinic, au arătat o incidență crescută a palatului despicat. La unele specii 
de animale au fost observate o creștere a morții embriofetale, întârzierea creșterii intrauterine 
și constricția canalului arterios.

Date
Date umane
Mai multe studii de cohortă și de cazuri controlate la oameni sugerează că utilizarea maternă de 
corticosteroizi în timpul primului trimestru crește rata despicăturii buzei cu sau fără palato despicat de 
la aproximativ 1/1000 sugari la 3-5/1000 sugari. Două studii prospective controlate de caz au arătat 
scăderea greutății la naștere la sugarii expuși la corticosteroizi materni in utero.

8.2 Alăptarea

Rezumatul riscurilor

Corticosteroizii administrați sistemic apar în laptele uman și ar putea suprima creșterea, interfera 
cu producția endogenă de corticosteroizi sau poate provoca alte efecte nefavorabile. Beneficiile 
pentru dezvoltare și sănătate ale alăptării trebuie luate în considerare împreună cu nevoia clinică a 
mamei de EMFLAZA și orice potențiale efecte adverse asupra sugarului alăptat de la EMFLAZA. Nu 
există date despre efectele asupra producției de lapte.

8.4 Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea EMFLAZA pentru tratamentul DMD au fost stabilite la pacienții cu 
vârsta de 5 ani și peste. Utilizarea EMFLAZA la copii și adolescenți este susținută de un studiu 
multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo și activ la 196 de bărbați. [vezi Studii 
clinice (14)].

Siguranța și eficacitatea EMFLAZA nu au fost stabilite la copii și adolescenți cu vârsta mai 
mică de 5 ani.

Suspensia orală EMFLAZA conține alcool benzilic și nu este aprobată pentru utilizare la copii și adolescenți 
cu vârsta mai mică de 5 ani. Reacții adverse grave, inclusiv reacții fatale și „sindrom de gâfâit”, au apărut la 
nou-născuții prematuri și la sugarii cu greutate mică la naștere din secția de terapie intensivă neonatală 
care au primit medicamente care conțin alcool benzilic ca conservant. În aceste cazuri, dozele de alcool 
benzilic de 99 până la 234 mg/kg/zi au produs niveluri ridicate de alcool benzilic și metaboliții săi în sânge 
și urină (nivelurile sanguine ale alcoolului benzilic au fost de 0,61 până la 1,378 mmol/L). Reacțiile adverse 
suplimentare au inclus deteriorare neurologică treptată, convulsii, hemoragie intracraniană, anomalii 
hematologice, deteriorare a pielii, insuficiență hepatică și renală, hipotensiune arterială, bradicardie și 
colaps cardiovascular. prematur, sugarii cu greutate mică la naștere pot avea mai multe șanse de a 
dezvolta aceste reacții, deoarece pot fi mai puțin capabili să metabolizeze alcoolul benzilic. Cantitatea 
minimă de alcool benzilic la care este gravă
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nu se cunosc reacții adverse (suspensia orală EMFLAZA conține 10,45 mg alcool 
benzilic per ml; comprimatele EMFLAZA nu conțin alcool benzilic)[vezi Avertismente și 
precauții (5.13)].

Date privind toxicitatea animalelor juvenile

Administrarea orală de deflazacort (0, 0,1, 0,3 și 1,0 mg/kg/zi) la șobolanii tineri din ziua postnatală 
(PND) 21 până la 80 a dus la scăderea creșterii în greutate corporală și la efecte adverse asupra 
dezvoltării scheletice (inclusiv scăderea celularității plăcii de creștere). și distribuția osoasă alterată) 
și pe țesutul limfoid (celularitate scăzută). Nu a fost identificată o doză fără efect. În plus, au fost 
observate anomalii neurologice și neurocomportamentale la doza medie și/sau mare. Expunerea 
plasmatică la 21-desDFZ (ASC) la cea mai mică doză testată (0,1 mg/kg/zi) a fost mai mică decât cea 
la om la doza umană recomandată de EMFLAZA (0,9 mg/kg/zi).

8.5 Utilizare geriatrică

DMD este în mare măsură o boală a copiilor și adulților tineri; prin urmare, nu există 
experiență geriatrică cu EMFLAZA.

8.6 Insuficiență renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală ușoară, moderată sau severă 
[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

8.7 Insuficiență hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată[vezi 
Farmacologie clinică (12.3)]. Nu există experiență clinică la pacienții cu insuficiență hepatică 
severă și nu poate fi furnizată o recomandare de dozare pentru pacienții cu insuficiență hepatică 
severă.

10 Supradozaj

Tratamentul supradozajului acut este prin lavaj gastric imediat sau vomă urmată de terapie de 
susținere și simptomatică. Pentru supradozajul cronic în fața unei boli severe care necesită 
terapie cu steroizi continuă, doza de EMFLAZA poate fi redusă temporar sau poate fi introdus 
un tratament în zile alternative.

11 DESCRIERE

Ingredientul activ din EMFLAZA este deflazacortul (un corticosteroid). Corticosteroizii sunt 
steroizi adrenocorticali, atât naturali, cât și sintetici. Formula moleculară pentru deflazacort 
este C25H31NU6. Denumirea chimică pentru deflazacort este (11β,16β)-21-(acetiloxi) 11-
hidroxi-2'-metil-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20- diona, iar formula structurală este:
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Deflazacort este o pulbere fină de culoare albă până la aproape albă, inodoră și are o greutate 
moleculară de 441,517. Deflazacort este liber solubil în acid acetic și diclormetan și solubil în 
metanol și acetonă.

EMFLAZA pentru administrare orală este disponibil sub formă de comprimat cu eliberare imediată în 
doze de 6, 18, 30 și 36 mg și o suspensie orală cu eliberare imediată într-o concentrație de 22,75 mg/
ml. Fiecare comprimat conține deflazacort și următoarele ingrediente inactive: dioxid de siliciu 
coloidal, lactoză monohidrat, stearat de magneziu și amidon de porumb pregelatinizat. Suspensia 
orală conține deflazacort și următoarele ingrediente inactive: acid acetic, silicat de aluminiu și 
magneziu, alcool benzilic, carboximetilceluloză de sodiu, polisorbat 80, apă purificată și sorbitol.

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanism de acțiune

Deflazacort este un promedicament corticosteroiz, al cărui metabolit activ, 21-desDFZ, acționează prin 
intermediul receptorului glucocorticoid pentru a exercita efecte antiinflamatorii și imunosupresoare. 
Mecanismul precis prin care deflazacortul își exercită efectele terapeutice la pacienții cu DMD este 
necunoscut.

12.3 Farmacocinetica

Absorbţie
După administrarea orală în stare de post, mediana Tmaxcu deflazacort comprimate sau suspensie 
este de aproximativ 1 oră (interval 0,25 până la 2 ore).

Efectul alimentelor:Administrarea concomitentă a comprimatelor deflazacort cu o masă bogată în grăsimi a 
redus Cmaxcu aproximativ 30% și a întârziat Tmaxcu o oră, în raport cu administrarea în condiții de repaus 
alimentar, dar nu a existat niciun efect asupra absorbției sistemice globale măsurată prin ASC. The
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biodisponibilitatea comprimatelor deflazacort a fost similară cu cea a suspensiei orale. 
Administrarea deflazacort cu alimente sau zdrobit în sos de mere nu a afectat absorbția și 
biodisponibilitatea deflazacort.

Distributie
Legarea de proteine   a metabolitului activ al deflazacort este de aproximativ 40%.

Eliminare
Metabolism
Deflazacort este transformat rapid în metabolitul activ 21-desDFZ de către esteraze după 
administrare orală. 21-desDFZ este metabolizat în continuare de CYP3A4 la câțiva alți metaboliți 
inactivi.

Excreţie
Excreția urinară este calea predominantă de eliminare a deflazacortului (aproximativ 68% din 
doză), iar eliminarea este aproape finalizată la 24 de ore după administrare. 21-desDFZ reprezintă 
18% din medicamentul eliminat în urină.

Populații specifice
Pacienți pediatrici
CmaxValorile (Media geometrică, %CV) ale 21-desDFZ la copii (vârste 5-11, N=16) și 
adolescenți (12-16 ani, N=8) au fost de 206 ng/mL (95,6%) și 381 ng/mL (37,7%), respectiv, 
în ziua 1 după administrarea a 0,9 mg/kg deflazacort. AUCinf(Media geometrică, %CV) a 21-
desDFZ la copii (vârste 5-11, N=16) și adolescenți (vârste 12-16, N=8) a fost de 400 ng-h/mL 
(87,5%) și 655 ng- h/mL (58,1%) în ziua 1 după administrarea a 0,9 mg/kg deflazacort.

Pacienți de sex masculin și feminin
Nu există diferențe în farmacocinetica 21-desDFZ între bărbați și femei.

Grupuri rasiale sau etnice
Nu există diferențe în farmacocinetica 21-desDFZ între caucazieni și non-
caucazieni.

Pacienți cu insuficiență renală
Într-un studiu (N=16) care a comparat subiecți cu boală renală în stadiu terminal (clearance-ul 
creatininei mai mic de 15 ml/min) cu martori sănătoși, expunerea la 21-desDFZ a fost similară între 
grupuri.

Pacienți cu insuficiență hepatică
Într-un studiu (N=16) care a comparat subiecți cu insuficiență hepatică moderată (Child-Pugh 
Clasa B) cu martori sănătoși, expunerea la 21-desDFZ a fost similară între grupuri. Nu există 
experiență la pacienții cu insuficiență hepatică severă.

Studii de interacțiune cu medicamente
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Evaluarea in vivo a interacțiunilor medicamentoase

În comparație cu administrarea deflazacort în monoterapie, administrarea deflazacort după 
doze multiple de un inhibitor puternic al CYP3A4 și Pgp (claritromicină) a dus la o C 
semnificativ mai mare.max, AUCultimul, și AUCinfvalorile 21-desDFZ. Expunerea medie geometrică 
(Cmax, AUCultimul, și AUCinf) din 21-desDFZ a variat de la 2,3 ori până la 3,4 ori mai mare după 
administrarea de claritromicină[vezi Dozare și administrare (2.4)].

Comparativ cu administrarea deflazacort în monoterapie, administrarea deflazacort după doze 
multiple de un inductor puternic al CYP3A4 (rifampicină) a dus la o scădere semnificativă a Cmax, 
AUCultimul, și AUCinfvalorile 21-desDFZ. Expunerile medii geometrice (Cmax, AUCultimul, și AUCinf) din 21-
desDFZ au fost cu aproximativ 95% mai mici după administrarea rifampicinei [vezi Interacțiuni 
medicamentoase (7.1)].

Evaluarea in vitro a interacțiunilor medicamentoase

Inhibarea enzimatică de metabolizare a medicamentelor

21-desDFZ la concentrații de până la 100 μM nu a inhibat CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, UGT1A1, 
UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 sau UGT2B7 și a prezentat o inhibare slabă și puțin semnificativă din 
punct de vedere clinic pentru 2B6, 2B6, 2B6, 1232C, 2B6, 12326, 100 μM și UGT2B15.

Inducerea enzimelor de metabolizare a medicamentelor

Deflazacort la concentrații de până la 10 μM nu a provocat niciun răspuns de inducție semnificativ pentru 
CYP1A2, 2B6 sau 3A4.

Transportatorii
Atât deflazacort, cât și 21-desDFZ sunt substraturi ale Pgp. 21-desDFZ nu este un substrat pentru 
BCRP. Nici deflazacortul, nici 21-desDFZ nu au inhibat Pgp sau BCRP in vitro. 21-desDFZ nu a fost un 
substrat pentru transportorii SLC OATP1B1 sau OATP1B3 și nu a inhibat transportatorii SLC 
OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 sau OCT2.

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Carcinogeneza
Într-un studiu de carcinogenitate publicat de 2 ani la șobolani, administrarea orală de deflazacort (0, 
0,03, 0,06, 0,12, 0,25, 0,50 sau 1,0 mg/kg/zi) a dus la tumori osoase (osteosarcom și osteom) ale 
capului la 0,25 mg/kg/zi, cea mai mare doză evaluabilă. Dozele mai mari de 0,25 mg/kg/zi nu au 
putut fi evaluate pentru tumori din cauza unei scăderi marcate a supraviețuirii.

Mutageneză
Deflazacort și 21-desDFZ au fost negative înin vitro(mutația bacteriană inversă și aberația 
cromozomială a limfocitelor umane) și deflazacort au fost negative într-unin vivo(micronucleu 
de șobolan) test.

Deteriorarea fertilităţii
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Studiile de fertilitate la animale nu au fost efectuate cu deflazacort. Nu s-au observat efecte asupra 
sistemului reproducător masculin după administrarea orală de deflazacort la maimuțe (0, 1,0, 3,0 sau 6,0 
mg/kg/zi) timp de 39 de săptămâni sau la șobolani (0, 0,05, 0,15 sau 0,5 mg/kg/zi). ) timp de 26 de 
săptămâni. Expunerile plasmatice la 21-desDFZ (ASC) la cele mai mari doze testate la maimuță și șobolan 
au fost de 4 și, respectiv, de 2 ori mai mari decât la om, la doza recomandată de EMFLAZA pentru om (0,9 
mg/kg/zi).

14 STUDII CLINICE

Eficacitatea EMFLAZA pentru tratamentul DMD a fost stabilită în Studiul 1, un studiu 
multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, de 52 de săptămâni, realizat în SUA și 
Canada. Populația studiată a constat din 196 de copii și adolescenți de sex masculin cu vârsta 
cuprinsă între 5 și 15 ani cu mutație documentată a genei distrofinei, debutul slăbiciunii înainte 
de vârsta de 5 ani și activitate serică a creatininei kinazei de cel puțin 10 ori limita superioară a 
normalului (ULN) la o anumită etapă a bolii lor. Pacienții au fost randomizați la tratament cu 
deflazacort (0,9 sau 1,2 mg/kg/zi), un comparator activ sau placebo. O comparație cu placebo a 
fost făcută după 12 săptămâni de tratament. După 12 săptămâni, pacienții cu placebo au fost 
re-randomizați pentru a primi fie deflazacort, fie comparatorul activ; toți pacienții au continuat 
tratamentul pentru încă 40 de săptămâni.

În Studiul 1, eficacitatea a fost evaluată prin evaluarea modificării dintre valoarea inițială și săptămâna 12 în forța 
medie a 18 grupe de mușchi. Forța musculară individuală a fost evaluată folosind o scară de 11 puncte 
modificată a Consiliului de Cercetare Medicală (MRC), cu scoruri mai mari reprezentând o forță mai mare.

Modificarea scorului mediu al forței musculare între momentul inițial și săptămâna 12 a fost semnificativ 
mai mare pentru grupul tratat cu deflazacort 0,9 mg/kg/zi decât pentru grupul placebo (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2: Analiza modificării față de valoarea inițială în săptămâna 12 a scorului mediu de forță musculară 
(Studiul 1)

Tratament N Schimbarea de la

De bază
Valoarea P

Media LS (IC 95%)

Deflazacort 0,9 mg/kg/zi 51 0,15 (0,01, 0,28) 0,017

Placebo 50 - 0,10 (-0,23, 0,03)

Comparativ cu grupul deflazacort 0,9 mg/kg/zi, grupul deflazacort 1,2 mg/kg/zi a demonstrat un 
mic beneficiu suplimentar în comparație cu placebo în săptămâna 12, dar a avut o incidență mai 
mare a reacțiilor adverse. Prin urmare, nu este recomandată utilizarea unei doze de 1,2 mg/kg/zi 
de EMFLAZA[vezi Dozare și administrare (2.1)].

Deși nu este o analiză statistică prespecificată, comparativ cu placebo, grupul tratat cu deflazacort 
0,9 mg/kg/zi a demonstrat în săptămâna 52 persistența efectului tratamentului.
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observat în săptămâna 12, iar avantajul mic al dozei de 1,2 mg/kg/zi care a fost observat în săptămâna 12 nu a 
mai fost prezent. De asemenea, necontrolate statistic pentru comparații multiple, rezultatele pe mai multe 
măsurători cronometrate ale funcției pacientului (de exemplu, timpul de a sta din culcat, timpul de a urca 4 scări 
și timpul de a merge sau alerga 30 de picioare) au favorizat numeric deflazacort 0,9 mg/kg/zi la Săptămâna 12, în 
comparație cu placebo.

Un studiu clinic suplimentar randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, de 104 săptămâni, a 
evaluat deflazacort în comparație cu placebo (Studiul 2). Populația studiată a constat din 29 de 
copii de sex masculin cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani cu un diagnostic de DMD confirmat de 
prezența documentată a distrofinei anormale sau a unei mutații confirmate a genei distrofinei. 
Rezultatele analizei criteriului final primar al scorurilor medii ale forței musculare din Studiul 2 
(notat pe o scară de la 0 la 5) la 2 ani nu au fost semnificative statistic, posibil din cauza unui 
număr limitat de pacienți care au rămas în brațul placebo (subiecții au fost întrerupt din proces 
când au pierdut deambularea). Deși nu sunt controlate statistic pentru comparații multiple, 
scorurile medii ale forței musculare în lunile 6 și 12, precum și timpul mediu până la pierderea 
ambulației,

16 CUM SE Aprovizionează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

16.1 Cum este furnizat

EMFLAZA Tablete
- 6 mg sunt albe, rotunde, cu „6” gravat pe o parte. Sunt furnizate după cum urmează: NDC 

42998-501-01 Flacon de 100 comprimate

- 18 mg sunt albe, rotunde, cu „18” gravat pe o parte. Sunt furnizate după cum urmează: 
NDC 42998-502-03 Flacon cu 30 de tablete

- 30 mg sunt albe, ovale, cu „30” gravat pe o parte. Sunt furnizate după cum urmează: 
NDC 42998-503-03 Flacon cu 30 de tablete

- 36 mg sunt albe, ovale, cu „36” gravat pe o parte. Sunt furnizate după cum urmează: 
NDC 42998-504-03 Flacon cu 30 de tablete

EMFLAZA suspensie orală
- 22,75 mg/mL este o suspensie de culoare albicioasă. Furnizat sub formă de 13 ml într-o sticlă de 20 

ml ambalată cu două dozatoare orale de 1 ml.
NDC 42998-505-21

16.2 Depozitare și manipulare

A se păstra la 20°C până la 25°C (68°F până la 77°F). Excursie permisă între 15°C și 30°C (59°F și 86°F). 
Consultați temperatura camerei controlată de USP.

Aruncați orice suspensie orală EMFLAZA neutilizată rămasă după 1 lună de la prima deschidere a 
flaconului.
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17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Sfatuiți pacienții și/sau îngrijitorii să citească etichetarea pacientului aprobată de FDA dacă 
este prescrisă suspensie orală EMFLAZA (Instrucțiuni de utilizare).

Administrare
- Avertizați pacienții și/sau îngrijitorii să nu înceteze să ia EMFLAZA brusc sau fără a verifica mai 

întâi cu furnizorii lor de asistență medicală, deoarece poate fi nevoie de o reducere treptată a 
dozei pentru a reduce riscul de insuficiență suprarenală.[vezi Dozare și administrare (2.2) și 
Avertismente și precauții (5.1)]. EMFLAZA poate fi luat cu sau fără alimente.

-
Tablete
- Comprimatele EMFLAZA pot fi luate întregi sau zdrobite și luate imediat după amestecarea cu 

sos de mere.

Suspensie orală
- Suspensia orală EMFLAZA trebuie agitată bine înainte de a măsura fiecare doză cu 

dozatorul oral inclus.
Doza de suspensie orală EMFLAZA poate fi pusă în 3-4 uncii de suc sau lapte, 
amestecată bine și administrată imediat. A nu se lua cu suc de grepfrut. Aruncați orice 
suspensie orală EMFLAZA neutilizată rămasă după 1 lună de la prima deschidere a 
flaconului.

-

-

Risc crescut de infecție
Spuneți pacienților și/sau îngrijitorilor să-și informeze furnizorul de asistență medicală dacă pacientul 
a avut infecții recente sau în curs sau dacă a primit recent un vaccin. Trebuie solicitat imediat sfatul 
medicului dacă pacientul dezvoltă febră sau alte semne de infecție. Pacienții și/sau îngrijitorii trebuie 
să fie conștienți de faptul că unele infecții pot fi potențial severe și fatale.

Avertizați pacienții care iau corticosteroizi să evite expunerea la varicelă sau rujeolă și să-și alerteze 
imediat furnizorul de asistență medicală dacă sunt expuși[vezi Avertismente și precauții (5.2)].

Alterări ale funcției cardiovasculare/renale
Informați pacienții și/sau îngrijitorii că EMFLAZA poate provoca o creștere a tensiunii arteriale și a 
retenției de apă. Dacă se întâmplă acest lucru, pot fi necesare restricții alimentare cu sare și 
suplimentare cu potasiu[vezi Avertismente și precauții (5.3)].

Tulburări de comportament și de dispoziție

Consiliați pacienții și/sau îngrijitorii cu privire la potențialul de schimbări severe de comportament și 
de dispoziție cu EMFLAZA și încurajați-i să solicite asistență medicală dacă apar simptome psihiatrice[
vezi Avertismente și precauții (5.5)].

Scăderea densității minerale osoase
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Consiliați pacienții și/sau îngrijitorii cu privire la riscul de osteoporoză în cazul utilizării prelungite a 
EMFLAZA, care poate predispune pacientul la fracturi vertebrale și ale oaselor lungi[vezi 
Avertismente și precauții (5.6)].

Efecte oftalmice
Informați pacienții și/sau îngrijitorii că EMFLAZA poate provoca cataractă sau glaucom și sfătuiți 
monitorizarea dacă terapia cu corticosteroizi este continuată mai mult de 6 săptămâni[vezi Avertismente și 
precauții (5.7)].

Vaccinare
Avertizați pacienții și/sau îngrijitorii că nu se recomandă administrarea de vaccinuri vii sau 
vii atenuate. Informați-i că vaccinurile ucise sau inactivate pot fi administrate, dar 
răspunsurile nu pot fi prezise[vezi Avertismente și precauții (5.8)].

Erupții cutanate grave
Instruiți pacienții și/sau îngrijitorii să solicite asistență medicală la primul semn de erupție cutanată[
vezi Avertismente și precauții (5.9)].

Interacțiuni medicamentoase

Anumite medicamente pot provoca o interacțiune cu EMFLAZA. Sfatuiți pacienții și/sau îngrijitorii să-și 
informeze furnizorul de asistență medicală cu privire la toate medicamentele pe care pacientul le ia, inclusiv 
medicamentele fără prescripție medicală (cum ar fi insulina, aspirina sau alte AINS), suplimentele alimentare 
și produsele pe bază de plante. Informați pacienții și/sau îngrijitorii că ar putea fi necesare terapii alternative, 
ajustarea dozei și/sau teste speciale în timpul tratamentului.

Fabricat pentru:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 SUA

Suspensie orală EMFLAZA fabricată în Spania

PC####X februarie 2017

EMFLAZATMeste o marcă comercială a Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Instructiuni de folosire
EMFLAZA™ (em fla' zah)

(deflazacort)
suspensie orală

Citiți aceste Instrucțiuni de utilizare înainte de a începe să utilizați EMFLAZA suspensie orală și de fiecare dată când primiți o reîncărcare. Pot exista informații noi. 
Aceste informații nu înlocuiesc discuția cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre starea dumneavoastră medicală sau tratamentul dumneavoastră.

Informații importante înainte de a utiliza EMFLAZA suspensie orală:
-
-
-
-
-

Utilizați numai dozatorul oral (vezi Figura A de mai jos) care vine în cutia dumneavoastră EMFLAZA atunci când utilizați acest 
medicament. EMFLAZA suspensie orală poate fi luată cu sau fără alimente.
Luați-vă doza de EMFLAZA suspensie orală cu suc sau lapte.Nu faceluați EMFLAZA cu suc de grepfrut. Aruncați 
(aruncați) orice suspensie orală EMFLAZA neutilizată după 1 lună de la prima deschidere a flaconului.
Nu faceîncetați să luați EMFLAZA suspensie orală fără a discuta mai întâi cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

Pregătirea pentru doza dumneavoastră de suspensie orală EMFLAZA: 
Veți avea nevoie de următoarele consumabile:Vezi figura A.

-
-

1 flacon cu suspensie orală EMFLAZA
1 dozator oral (Două dozatoare orale sunt incluse în cutia cu suspensie orală EMFLAZA. Unul trebuie utilizat pentru a 
[administra] produsul și un dozator oral suplimentar este inclus ca rezervă, dacă este necesar)
1 cană de uz casnic umplută cu 3 până la 4 uncii de suc sau lapte-

Figura A

Cum să vă pregătiți doza de EMFLAZA suspensie orală:
Pasul 1.Scoateți flaconul cu suspensie orală EMFLAZA și unul dintre dozatoarele orale din cutie.
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Pasul 2.Asigurați-vă că capacul flaconului este pus strâns și agitați bine înainte de fiecare utilizare.A se vedea figura B.

Figura B

Pasul 3.Scoateți capacul din sticlă.

Pasul 4.Verificați-vă doza în mililitri (mL), așa cum este prescris de furnizorul de asistență medicală. Găsiți acest număr pe butoiul 
dozatorului oral.Vezi figura C.

Figura C

Dozatorul oral conține doar 1 ml de medicament odată. Dacă doza dumneavoastră este mai mare de 1 ml, va trebui să repetați pașii 5 
până la 8 folosind același dozator oral până când întreaga doză a fost extrasă din flacon.
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Pasul 5.Împingeți pistonul de pe dozatorul oral până la capăt. Introduceți dozatorul oral în flaconul vertical.Vezi 
figura D.

Figura D

Pasul 6.Cu dozatorul oral în flacon, trageți pistonul până la numărul de ml necesar.Vezi figura E.Măsurați 
medicamentul în ml folosind partea cea mai largă a pistonului, cu liniile marcate pe exteriorul dozatorului oral.Nu face 
utilizați vârful îngust de la capătul pistonului pentru a măsura doza.

Figura E

Pasul 7.Scoateți dozatorul oral din flacon.

ID de referință: 4053971



Pasul 8.Împingeți încet pistonul pe dozatorul oral pentru a adăuga doza de suspensie orală EMFLAZA într-o ceașcă de uz casnic umplută cu 
3 până la 4 uncii de suc sau lapte și amestecați bine.A se vedea figura F.

Figura F

Pasul 9.Beți imediat sucul sau laptele care este amestecat cu suspensie orală EMFLAZA.

Pasul 10.Puneți bine capacul pe flacon.Vezi figura G.

Figura G
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Pasul 11.Spălați dozatorul oral după fiecare utilizare. Dozatorul oral trebuie desprins trăgând înapoi de piston și 
scoțându-l din cilindrul dozatorului oral.Vezi figura H.

Figura H

Pasul 12.După ce cilindrul și pistonul sunt uscate, puneți-le la loc împingând pistonul înapoi în cilindru.

Cum ar trebui să păstrez suspensia orală EMFLAZA?
-
-

Păstrați sticla în poziție verticală, la temperatura camerei, între 68 ° F și 77 ° F (20 ° C - 25 ° C).
Aruncați (aruncați) orice suspensie orală EMFLAZA neutilizată după 1 lună de la prima deschidere a flaconului.

Care sunt ingredientele suspensiei orale EMFLAZA? 
Ingredient activ:deflazacort (un corticosteroid)
Ingrediente inactive:acid acetic, silicat de aluminiu și magneziu, alcool benzilic, carboximetilceluloză de sodiu, 
polisorbat 80, apă purificată și sorbitol.

Fabricat pentru: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, SUA

Aceste instrucțiuni de utilizare au fost aprobate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente. EMFLAZA™ este o marcă comercială a Marathon Pharmaceuticals, LLC.

Eliberat: 02/2017 PCXXXX
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