
HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION Dessa höjdpunkter inkluderar 
inte all information som behövs för att använda EMFLAZA™ säkert och effektivt. Se 
fullständig förskrivningsinformation för EMFLAZA.

-

-

-

Beteende- och humörstörningar:Kan inkludera eufori, sömnlöshet, 
humörsvängningar, personlighetsförändringar, svår depression och psykos 
(5,5) Effekter på ben:Övervaka minskningar i bentäthet vid kronisk 
användning av EMFLAZA (5.6)
Oftalmiska effekter: Kan inkludera grå starr, infektioner och glaukom; 
Övervaka intraokulärt tryck om EMFLAZA fortsätter i mer än 6 veckor 
(5,7)
Vaccination:Administrera inte levande eller levande försvagade vacciner till patienter 
som får immunsuppressiva doser av kortikosteroider (5.8)
Allvarliga hudutslag:Avbryt behandlingen vid första tecknet på utslag, såvida inte utslagen 

uppenbarligen inte är läkemedelsrelaterad (5.9)

EMFLAZA (deflazacort) tabletter, för oral användning 
EMFLAZA (deflazacort) oral suspension Ursprungligt 
amerikanskt godkännande: 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING----------- 
EMFLAZA är en kortikosteroid indicerad för behandling av 
Duchennes muskeldystrofi (DMD) hos patienter 5 år och äldre (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING----------------
- Den rekommenderade dosen en gång dagligen är cirka 0,9 mg/kg/dag 

administrerat oralt (2.1)
Avbryt gradvis vid administrering i mer än några dagar (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER------------------------

De vanligaste biverkningarna (≥ 10 % för EMFLAZA och mer än
- - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR--------
-
-

placebo) är Cushingoid-utseende, viktökning, ökad aptit, övre 
luftvägsinfektion, hosta, pollakiuri, hirsutism, central fetma och 
nasofaryngit (6.1)

Tabletter: 6 mg, 18 mg, 30 mg och 36 mg (3) 
Oral suspension: 22,75 mg/ml (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER--------------------------------- 
Överkänslighet mot deflazacort eller någon av de inaktiva ingredienserna i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER------------------------
- Måttliga eller starka CYP3A4-hämmare: Ge en tredjedel av den 

rekommenderade dosen av EMFLAZA (7.1)
Undvik användning av måttliga eller starka CYP3A4-inducerare med EMFLAZA, eftersom 

de kan minska effekten (7.1)

EMFLAZA (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER--------------
- Förändringar i endokrina funktioner: Hämning av hypotalamus-hypofys-

binjureaxeln, Cushings syndrom och hyperglykemi kan förekomma; Övervaka 
patienter för dessa tillstånd med kronisk användning av EMFLAZA (2.2, 5.1) 
Immunsuppression och ökad risk för infektion:Ökad risk för nya, 
exacerbationer, spridning eller reaktivering av latenta infektioner, som kan 
vara allvarliga och ibland dödliga; Tecken och symtom på infektion kan 
maskeras (5.2)
Förändringar i kardiovaskulär/njurfunktion:Övervaka förhöjt blodtryck 
och natrium och för minskade kaliumnivåer (5,3) Gastrointestinal 
perforering:Ökad risk hos patienter med vissa GI-störningar; Tecken och 
symtom kan vara maskerade (5.4)

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Marathon 
Pharmaceuticals, LLC på 1-866-562-4620 eller
DrugSafety@propharmagroup.com eller FDA på 1-800-FDA-1088 eller 
www.fda.gov/medwatch .

-

Se 17 för PATIENTRÅDGIVNINGSINFORMATION och FDA-godkänd 
patientmärkning.

-
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-
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FULLSTÄNDIG FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

EMFLAZA är indicerat för behandling av Duchennes muskeldystrofi (DMD) 
hos patienter 5 år och äldre.

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING

2.1 Doseringsinformation

Den rekommenderade orala dosen av EMFLAZA är cirka 0,9 mg/kg/dag en gång dagligen. Om tabletter 
används, avrunda uppåt till närmaste möjliga dos. Vilken kombination av de fyra EMFLAZA 
tablettstyrkorna som helst kan användas för att uppnå denna dos. Om oral suspension används, avrunda 
uppåt till närmaste tiondels milliliter (ml).

2.2 Avbrytande
Doseringen av EMFLAZA måste minskas gradvis om läkemedlet har administrerats i mer än 
några dagar[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)].

2.3
EMFLAZA tabletter och oral suspension kan tas med eller utan mat.

Viktiga instruktioner för förberedelse och administration

EMFLAZA tabletter
EMFLAZA tabletter kan administreras hela eller krossade och tas omedelbart efter 
blandning med äppelmos.

EMFLAZA oral suspension
Skaka EMFLAZA oral suspension väl före administrering.

Använd endast den orala dispenser som medföljer produkten. Efter att ha dragit upp lämplig 
dos i den orala dispensern, tillsätt långsamt EMFLAZA oral suspension i 3 till 4 uns juice eller 
mjölk och blanda väl. Dosen ska sedan administreras omedelbart. Administrera inte EMFLAZA 
med grapefruktjuice[se Läkemedelsinteraktioner (7.1)].

Kassera eventuell oanvänd EMFLAZA oral suspension som finns kvar efter 1 månad efter det att flaskan först 
öppnats.

2.4 Dosändring för användning med CYP3A4-hämmare och inducerare

CYP3A4-hämmare
Ge en tredjedel av den rekommenderade dosen när EMFLAZA administreras med måttliga eller 
starka CYP3A4-hämmare. Till exempel skulle en dos på 36 mg per dag minskas till en dos på 12 mg 
per dag när den används med måttliga eller starka CYP3A4-hämmare[se Läkemedelsinteraktioner 
(7.1) och Klinisk farmakologi (12.3)].

CYP3A4-inducerare
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Undvik användning med måttliga eller starka CYP3A4-inducerare med EMFLAZA[se 
Läkemedelsinteraktioner (7.1) och Klinisk farmakologi (12.3)].

3 DOSFORMER OCH STYRKOR

Tabletter

-
-
-
-

6 mg: Vit och rund med "6" präglad på ena sidan 18 
mg: Vit och rund med "18" präglad på ena sidan 30 mg: 
Vit och oval med "30" präglad på ena sidan 36 mg: Vit 
och oval med " 36” präglad på ena sidan

Oral suspension
-22,75 mg/ml: Vitaktig suspension

4 KONTRAINDIKATIONER

EMFLAZA är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot deflazacort eller mot 
någon av de inaktiva ingredienserna. Fall av överkänslighet, inklusive anafylaxi, har förekommit 
hos patienter som fått kortikosteroidbehandling[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.15) och 
biverkningar (6.2)].

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.1 Förändringar i endokrina funktioner

Kortikosteroider, såsom EMFLAZA, kan orsaka allvarliga och livshotande förändringar i den 
endokrina funktionen, särskilt vid kronisk användning. Övervaka patienter som får EMFLAZA för 
Cushings syndrom, hyperglykemi och binjurebarksvikt efter utsättande av EMFLAZA. Dessutom kan 
patienter med hypopituitarism, primär binjurebarksvikt eller medfödd binjurehyperplasi, förändrad 
sköldkörtelfunktion eller feokromocytom löpa ökad risk för biverkningar av endokrina händelser.

Risk för binjurebarksvikt efter utsättning av kortikosteroider
Kortikosteroider ger reversibel undertryckning av hypotalamus-hypofys-
binjureaxeln (HPA), med risk för utveckling av sekundär binjurebarksvikt efter 
utsättande av kortikosteroidbehandling. Akut binjurebarksvikt kan uppstå om 
kortikosteroider dras ut abrupt och kan vara dödlig. Graden och varaktigheten av 
binjurebarkinsufficiens som produceras varierar mellan patienter och beror på 
dos, frekvens och varaktighet av kortikosteroidbehandling. Risken minskas genom 
att gradvis minska kortikosteroiddosen när behandlingen avbryts. Denna 
insufficiens kan dock kvarstå i månader efter avslutad långvarig behandling; Därför 
bör kortikosteroidbehandling återupptas i alla situationer av stress som inträffar 
under den perioden då behandlingen avbryts.

Ett steroid "abstinenssyndrom", till synes inte relaterat till binjurebarkinsufficiens, kan också 
uppstå efter abrupt utsättande av kortikosteroider. Detta syndrom inkluderar
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symtom som anorexi, illamående, kräkningar, letargi, huvudvärk, feber, ledvärk, avskalning, 
myalgi och/eller viktminskning. Dessa effekter tros bero på den plötsliga förändringen i 
kortikosteroidkoncentrationen snarare än på låga kortikosteroidnivåer.

Cushings syndrom
Cushings syndrom (hyperkortisolism) uppstår vid långvarig exponering för exogena 
kortikosteroider, inklusive EMFLAZA. Symtomen inkluderar högt blodtryck, trunkal fetma och 
förtunning av armar och ben, lila strior, ansiktsrundning, ansiktsöverflöd, muskelsvaghet, lätta och 
frekventa blåmärken med tunn ömtålig hud, fettavlagring på baksidan av halsen, osteopeni, akne, 
amenorré, hirsutism och psykiatriska sjukdomar.

Hyperglykemi
Kortikosteroider kan öka blodsockret, förvärra redan existerande diabetes, predisponera de som står 
på långtidsbehandling för diabetes mellitus och kan minska effekten av antidiabetiska läkemedel. 
Övervaka blodsockret med jämna mellanrum. För patienter med hyperglykemi bör antidiabetisk 
behandling inledas eller anpassas därefter.

Överväganden för användning hos patienter med förändrad sköldkörtelfunktion
Metaboliskt clearance av kortikosteroider är minskat hos hypotyreospatienter och ökat hos 
hypertyreoideapatienter. Förändringar i patientens sköldkörtelstatus kan kräva en 
dosjustering av kortikosteroiden. När samtidig administrering av kortikosteroider och 
levotyroxin krävs, bör administrering av kortikosteroid föregå insättande av 
levotyroxinbehandling för att minska risken för binjurekris.

Feokromocytomkris
Det har förekommit rapporter om feokromocytomkris, som kan vara dödlig, efter administrering av 
systemiska kortikosteroider. Hos patienter med misstänkt eller identifierat feokromocytom, överväg 
risken för feokromocytomkris före administrering av kortikosteroider.

5.2 Immunsuppression och ökad risk för infektion
Kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, hämmar immunförsvaret och ökar risken för infektion med 
vilken patogen som helst, inklusive viral, bakteriell, svamp, protozo eller helminthic. 
Kortikosteroider minskar motståndskraften mot nya infektioner, förvärrar befintliga infektioner, 
ökar risken för spridda infektioner, ökar risken för reaktivering eller förvärring av latenta 
infektioner och maskerar vissa tecken på infektion. Dessa infektioner kan vara allvarliga och ibland 
dödliga. Graden till vilken dosen, vägen och varaktigheten för administrering av kortikosteroider 
korrelerar med de specifika riskerna för infektion är inte välkaraktär; dock ökar förekomsten av 
infektiösa komplikationer med ökande doser av kortikosteroider.

Övervaka utvecklingen av infektion och överväg att ta ut kortikosteroider eller 
minska dosen av kortikosteroider vid behov.

Varicella Zoster och mässlingvirusinfektioner
Vattkoppor orsakade av Varicella Zoster-virus och mässling kan ha ett allvarligt eller till och med dödligt 
förlopp hos icke-immuna barn eller vuxna som tar kortikosteroider, inklusive EMFLAZA. Hos barn eller 
vuxna som inte har haft dessa sjukdomar bör särskild försiktighet iakttas för att undvika

Referens-ID: 4053971



exponering. Om en patient exponeras för vattkoppor kan profylax med varicella zoster 
immunglobulin (VZIG) vara indicerat. Om en patient exponeras för mässling kan profylax 
med immunglobulin (IG) vara indicerat. Om vattkoppor utvecklas kan behandling med 
antivirala medel övervägas.

Reaktivering av hepatit B-virus
Reaktivering av hepatit B-virus kan inträffa hos patienter som är hepatit B-bärare som genomgår 
behandling med immunsuppressiva läkemedel inklusive kortikosteroider. Reaktivering kan också 
inträffa hos patienter som verkar ha löst hepatit B-infektion.

Svampinfektioner
Kortikosteroider kan förvärra systemiska svampinfektioner och bör därför inte användas i närvaro 
av sådana infektioner. För patienter på kortikosteroider som utvecklar systemiska svampinfektioner 
rekommenderas utsättande av kortikosteroider eller minskning av dosen av kortikosteroider.

Amebiasis
Kortikosteroider kan aktivera latent amebiasis. Därför rekommenderas att latent amebiasis 
eller aktiv amebiasis utesluts innan behandling med kortikosteroider påbörjas hos någon 
patient som har tillbringat tid i tropikerna, eller någon patient med oförklarlig diarré.

Strongyloides angrepp
Hos patienter med känt eller misstänkt Strongyloides (trådmask) angrepp kan 
kortikosteroidinducerad immunsuppression leda till Strongyloides hyperinfektion och spridning 
med utbredd larvmigrering, ofta åtföljd av svår enterokolit och potentiellt fatal gramnegativ 
septikemi. För patienter på kortikosteroider som utvecklar känt eller misstänkt Strongyloides 
(trådmask) angrepp, rekommenderas utsättande av kortikosteroider eller minskning av dosen 
av kortikosteroider.

5.3 Förändringar i kardiovaskulär/njurfunktion

Kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, kan orsaka förhöjt blodtryck, salt- och vattenretention 
och ökad utsöndring av kalium och kalcium. Övervaka blodtrycket och bedöm efter tecken 
och symtom på volymöverbelastning. Övervaka serumkaliumnivåer. Saltrestriktioner i 
kosten och kaliumtillskott kan vara nödvändiga. EMFLAZA ska användas med försiktighet till 
patienter med kronisk hjärtsvikt, hypertoni eller njurinsufficiens.

Litteraturrapporter tyder på ett samband mellan användning av kortikosteroider och bristning av den fria 
väggen i vänster kammare efter en nyligen genomförd hjärtinfarkt; därför bör behandling med EMFLAZA 
användas med stor försiktighet hos dessa patienter.

5.4 Gastrointestinal perforering

Det finns en ökad risk för gastrointestinal perforation under kortikosteroidanvändning hos patienter 
med vissa gastrointestinala störningar såsom aktiva eller latenta magsår, divertikulit, färska 
intestinala anastomoser och ospecifik ulcerös kolit. Tecken på gastrointestinal perforation, såsom 
peritoneal irritation, kan maskeras hos patienter som får kortikosteroider.
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Undvik kortikosteroider om det finns en sannolikhet för förestående perforering, abscess eller andra 
pyogena infektioner; divertikulit; färska intestinala anastomoser; eller aktivt eller latent magsår.

5.5 Beteende- och humörstörningar

Potentiellt allvarliga psykiatriska biverkningar kan uppstå med systemiska kortikosteroider, 
inklusive EMFLAZA.Symtom uppträder vanligtvis inom några dagar eller veckor efter påbörjad 
behandling och kan vara dosrelaterade. Dessa reaktioner kan förbättras efter antingen 
dosreduktion eller utsättning, även om farmakologisk behandling kan vara nödvändig. Psykiatriska 
biverkningar involverar vanligtvis hypomana eller maniska symtom (t.ex. eufori, sömnlöshet, 
humörsvängningar) under behandlingen och depressiva episoder efter avslutad behandling. 
Informera patienter eller vårdgivare om risken för beteende- och humörförändringar och 
uppmuntra dem att söka läkarvård om psykiatriska symtom utvecklas, särskilt om deprimerat 
humör eller självmordstankar misstänks.

5.6 Effekter på ben

Minskad benmineraldensitet
Kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, minskar benbildningen och ökar benresorptionen både 
genom sin effekt på kalciumreglering (dvs. minskad absorption och ökad utsöndring) och 
hämning av osteoblastfunktionen. Detta, tillsammans med en minskning av proteinmatrisen i 
benet sekundärt till en ökning av proteinkatabolism och minskad könshormonproduktion, kan 
leda till hämning av bentillväxt hos pediatriska patienter och utveckling av benförlust i alla 
åldrar. Benförlust kan predisponera patienter för kot- och långa benfrakturer. Överväg en 
patients risk för osteoporos innan kortikosteroidbehandling påbörjas. Övervaka bentätheten 
hos patienter på långtidsbehandling med EMFLAZA.

Avaskulär nekros
Kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, kan orsaka avaskulär nekros.

5.7 Oftalmiska effekter

Användning av kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, kan ge bakre subkapsulära grå starr. 
Kortikosteroider kan också orsaka glaukom med möjlig skada på synnerverna och kan öka 
risken för sekundära ögoninfektioner orsakade av bakterier, svampar eller virus. 
Kortikosteroider rekommenderas inte för patienter med aktiv okulär herpes simplex.

Intraokulärt tryck kan bli förhöjt hos vissa patienter som tar kortikosteroider. Om 
behandlingen med EMFLAZA fortsätter i mer än 6 veckor, övervaka det intraokulära trycket.

5.8 Vaccination

Administrering av levande eller levande försvagade vacciner rekommenderas inte till patienter som får 
immunsuppressiva doser av kortikosteroider, inklusive EMFLAZA. Kortikosteroider kan också potentiera 
replikationen av vissa organismer som finns i levande försvagade vacciner.
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Dödade eller inaktiverade vacciner kan administreras under kortikosteroidbehandling; svaret 
på sådana vacciner kan dock inte förutsägas.

Patienter på kortikosteroidbehandling, inklusive EMFLAZA, kan uppvisa ett minskat svar på toxoider 
och levande eller inaktiverade vacciner på grund av hämning av antikroppssvar.

5.9 Allvarliga hudutslag

Toxisk epidermal nekrolys har rapporterats vid användning av deflazacort med symtom som börjar inom 8 
veckor efter behandlingsstart. Avbryt behandlingen vid första tecken på utslag, såvida inte utslagen 
uppenbarligen inte är läkemedelsrelaterad.

5.10 Effekter på tillväxt och utveckling

Långvarig användning av kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, kan ha negativa effekter på tillväxt 
och utveckling hos barn.

5.11 Myopati
Patienter som får kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, och samtidig behandling med 
neuromuskulära blockerande medel (t.ex. pancuronium) eller patienter med störningar i 
neuromuskulär överföring (t.ex. myasthenia gravis) kan löpa ökad risk att utveckla akut myopati. 
Denna akuta myopati är generaliserad, kan involvera ögon- och andningsmuskler och kan resultera 
i kvadripares. Förhöjning av kreatinkinas kan förekomma. Klinisk förbättring eller återhämtning 
efter att ha slutat med kortikosteroider kan ta veckor till år.

5.12 Kaposis sarkom
Kaposis sarkom har rapporterats förekomma hos patienter som får 
kortikosteroidbehandling, oftast för kroniska tillstånd. Utsättning av kortikosteroider kan 
resultera i klinisk förbättring.

5.13 Risk för allvarliga biverkningar hos spädbarn på grund av 
bensylalkoholkonserveringsmedel

EMFLAZA Oral Suspension innehåller bensylalkohol och är inte godkänd för användning hos 
pediatriska patienter under 5 år. Allvarliga och dödliga biverkningar inklusive "gasping syndrome" 
kan förekomma hos nyfödda och lågfödelseviktiga spädbarn som behandlas med 
bensylalkoholkonserverade läkemedel. "Flämtningssyndromet" kännetecknas av depression i 
centrala nervsystemet, metabolisk acidos och flämtande andningar. Den minsta mängd 
bensylalkohol vid vilken allvarliga biverkningar kan uppstå är inte känd (EMFLAZA oral suspension 
innehåller 10,45 mg bensylalkohol per ml; EMFLAZA tabletter innehåller inte bensylalkohol)[se 
Användning i specifika populationer (8.4)].

5.14 Tromboemboliska händelser

Observationsstudier har visat en ökad risk för tromboembolism (inklusive venös tromboembolism) 
särskilt med högre kumulativa doser av kortikosteroider. Det är oklart om risken skiljer sig åt beroende på 
daglig dos eller användningstid. Använd EMFLAZA med försiktighet hos patienter som har eller kan vara 
predisponerade för tromboemboliska störningar.
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5.15 Anafylaxi
Sällsynta fall av anafylaxi har förekommit hos patienter som får kortikosteroidbehandling, 
inklusive EMFLAZA.

6 NEGATIVA REAKTIONER

Följande allvarliga biverkningar diskuteras mer i detalj i andra avsnitt:
-
-

Förändringar i endokrina funktioner[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)] 
Immunsuppression och ökad risk för infektion[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)]

Förändringar i kardiovaskulär/njurfunktion[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.3)] 
Gastrointestinal perforering[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.4)] Beteende- och 
humörstörningar[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.5)] Effekter på ben[se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.6)] Oftalmiska effekter[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.7)] 
Vaccination[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.8)] Allvarliga hudutslag[se varningar och 
försiktighetsåtgärder 5.9)]

Effekter på tillväxt och utveckling[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.10)] 
Myopati[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.11)] Kaposis sarkom[se Varningar 
och försiktighetsåtgärder (5.12)]
Risk för allvarliga biverkningar hos spädbarn på grund av bensylalkoholkonserveringsmedel [se 
Varningar och försiktighetsåtgärder (5.13)]
Tromboemboliska händelser[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.14)] 
Anafylaxi[se varningar och försiktighetsåtgärder 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar

Eftersom kliniska prövningar genomförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i 
de kliniska prövningarna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenser i de kliniska prövningarna av ett annat 
läkemedel och återspeglar kanske inte de frekvenser som observerats i praktiken.

I studie 1[se kliniska studier (14)],de biverkningar som var förknippade med 
avbrytande av deflazacort-behandling, i fallande frekvens, var viktökning, 
fetma, grå starr och sömnstörningar.

De vanligaste biverkningarna i kliniska studier
Tabell 1 listar de biverkningar som inträffade hos ≥ 5 % av patienterna i den 0,9 mg/kg/dag 
deflazacort-behandlade gruppen och som inträffade oftare än hos placebopatienter i studie 1, 
som inkluderade patienter med DMD mellan 5 och 5 år. 15 år.

Tabell 1: Biverkningar som inträffade i> 5 % av deflazacort-behandlade patienterna 
och förekom oftare än hos placebopatienter med DMD (Studie 1)
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Biverkning Deflazacort
0,9 mg/kg/d (N=51)

Placebo (N=50)
% vid 12 veckor1

% vid 12 veckor

Cushingoid utseende 33 12
Vikten ökade 20 6
Ökad aptit 14 2
Övre 
luftvägsinfektion 12 10
Hosta 12 6
Pollakiuria 12 2
Nasofaryngit 10 6
Hirsutism 10 2
Central fetma 10 4
Erytem 8 6
Irritabilitet 8 4
Rhinorré 8 0
Abdominalt obehag 6 2

1Efter 12 veckor randomiserades placebopatienter om till att få antingen deflazacort eller ett aktivt jämförelsemedel.

Vanliga biverkningar (≥ 5 % av deflazacort-behandlade patienterna) som inträffade under 52 
veckors exponering för deflazacort 0,9 mg/kg/dag i studie 1 och i en högre frekvens än 
deflazacort 0,9 mg/kg/dag i 12-veckors placebo -kontrollerad fas av studien inkluderar 
Cushingoid utseende (60%), hirsutism (35%), viktökning (28%), erytem (28%), central fetma 
(25%), buksmärtor/buksmärta övre (18% kombinerat). ), pollakiuri (15 %), förstoppning (10 %), 
irritabilitet (10 %), onormalt beteende (9 %), pyrexi (9 %), ryggsmärta (7 %), utslag (7 %), 
kontusion (6 % ), illamående (6%), psykomotorisk hyperaktivitet (6%), näsblod (6%) och 
hudstrior (6%).

Studie 1 utvärderade också en högre dos av deflazacort (1,2 mg/kg/dag). Jämfört med dosen på 
0,9 mg/kg/dag var deflazacort 1,2 mg/kg/dag under 52 veckor associerat med en högre 
förekomst av vissa biverkningar, inklusive Cushingoid-utseende (69 %), erytem (49 %), hirsutism 
(37 %). ), huvudvärk (34 %), viktökning (32 %), förstoppning (15 %), övre buksmärta (14 %), 
hudstrimmor (11 %), akne (11 %) och bukbesvär (8 %). Eftersom det inte fanns någon ytterligare 
fördel med dosen 1,2 mg/kg/dag av deflazacort, rekommenderas inte användning av EMFLAZA 
1,2 mg/kg/dag för behandling av DMD[se Dosering och administrering (2.1)]

I en ytterligare klinisk studie på två år med förlängd uppföljning (studie 2) observerades 
många av samma biverkningar. Dessutom observerades även muskuloskeletala händelser 
associerade med långvarig steroidanvändning, inklusive muskelsvaghet, senor och 
osteopeni.

Mindre vanliga biverkningar observerade i kliniska studier
Andra biverkningar (≥ 1 % frekvens i alla deflazacortbehandlingsgrupper och högre än placebo) 
som observerades under den 12 veckor långa placebokontrollerade fasen av studie 1 visas 
nedan.

Referens-ID: 4053971



Ögonstörningar:Lacrimation ökade
Gastrointestinala störningar:Dyspepsi, illamående, gastrointestinala störningar 

Allmänna störningar och villkor för administrationsplatsen:Törst

Infektioner:Hordeolum, impetigo, influensa, otitis externa, faryngit, tandböld, 
urinvägsinfektion, virusinfektion
Skada, förgiftning och procedurkomplikationer:Ryggskada, kontusion, ansiktsskada, 
fibulafraktur, greenstickfraktur, värmeutmattning
Undersökningar:Glukos urin närvarande, hjärtfrekvens oregelbunden

Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar:Ryggsmärtor, muskelspasmer, myalgi, nackmassa, 
nacksmärta, smärta i extremiteter
Störningar i nervsystemet:Yrsel, psykomotorisk hyperaktivitet
Psykiatriska störningar:Påverka labilitet, aggression, depression, känslomässig störning, medel sömnlöshet, 
humörförändringar, humörsvängningar, sömnstörningar

Njur- och urinvägsstörningar:Kromaturi, dysuri, hyperton blåsa 
Reproduktionssystemet och bröststörningar:Smärta i testiklarna
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:Hypoventilation, rinorré Hud 
och subkutan vävnad:Akne, alopeci, dermatit akneiform Vaskulära 
sjukdomar:Värmevallning

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring

Följande biverkningar har rapporterats under användning av deflazacort efter godkännande över hela 
världen eller under användning av andra kortikosteroider efter godkännande. Dessa reaktioner 
rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek; därför är det inte alltid möjligt att uppskatta 
deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering.

Blod- och lymfsystemet:Leukocytos 
Hjärtsjukdom:Hjärtsvikt
Ögonstörningar:Chorioretinopati, hornhinne- eller skleral förtunning
Gastrointestinala störningar:Akut pankreatit (särskilt hos barn), blödning, 
magsår, perforering av magsår
Allmänna störningar och villkor för administrationsplatsen:Ödem, försämrad 
läkning Immunsystemets störningar:Överkänslighet inklusive anafylaxi
Metabolism och näringsstörningar:Impaired carbohydrate tolerance with increased requirement 
for anti-diabetic therapy, negative protein and calcium balance, potassium loss and hypokalemic 
alkalosis when co-administered with beta 2-agonist and xanthines Musculoskeletal and Connective 
Tissue Disorders: Avascular necrosis, muscle wasting, negative nitrogen balance, tendonitis and 
tendon rupture when co-administered with quinolones, vertebral and long bone fractures

Nervous System Disorders: Aggravation of epilepsy, increased intra-cranial pressure with 
papilledema in children (pseudotumor cerebri) usually after treatment withdrawal, vertigo 
Psychiatric Disorders: Anxiety, cognitive dysfunction including confusion and amnesia, 
delusions, hallucinations, mania, suicidal thoughts
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Skin and Subcutaneous Tissue Disorders: Toxic epidermal necrolysis
Vascular Disorders: Tromboembolism, särskilt hos patienter med underliggande tillstånd 
associerade med ökad trombotisk tendens, benign intrakraniell hypertoni

7 LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

7.1 CYP3A4-hämmare och inducerare

Måttliga eller starka CYP3A4-hämmare:
Den aktiva metaboliten av deflazacort, 21-desDFZ, är ett substrat för CYP3A4 [se Klinisk 
farmakologi (12.3)]. Samtidig administrering av deflazacort och klaritromycin, en stark 
CYP3A4-hämmare, ökade den totala exponeringen för 21-desDFZ med cirka 3 gånger. Ge 
därför en tredjedel av den rekommenderade dosen av EMFLAZA när måttliga eller starka 
CYP3A4-hämmare (t.ex. klaritromycin, flukonazol, diltiazem, verapamil, grapefruktjuice) 
används samtidigt med EMFLAZA[se Dosering och administrering (2.4) och Klinisk farmakologi 
(12.3)].

Måttliga eller starka CYP3A4-inducerare:
Samtidig administrering av deflazacort och rifampin, en stark CYP3A4-inducerare, minskade 
signifikant exponeringen av 21-desDFZ. Undvik samtidig användning av starka (t.ex. efavirenz) eller 
måttliga (t.ex. karbamazepin, fenytoin) CYP3A4-inducerare med EMFLAZA[se Dosering och 
administrering (2.4) och Klinisk farmakologi (12.3)].

7.2 Neuromuskulära blockerare

Patienter som får kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, och samtidig behandling med 
neuromuskulärt blockerande läkemedel (t.ex. pancuronium) kan löpa ökad risk att utveckla en akut 
myopati[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.11)].

8 ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER

8.1 Graviditet

Risksammanfattning

Kortikosteroider ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den 
potentiella risken för fostret. Spädbarn födda av mödrar som har fått betydande doser kortikosteroider 
under graviditeten bör noggrant observeras för tecken på hypoadrenalism. Det finns inga adekvata och 
välkontrollerade studier med EMFLAZA på gravida kvinnor för att informera om läkemedelsrelaterade 
risker.

Kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, passerar lätt placentan. Skadliga utvecklingsresultat, 
inklusive orofaciala spalter (läppspalt, med eller utan gomspalt) och intrauterin 
tillväxtrestriktion, och minskad födelsevikt, har rapporterats vid modern användning av 
kortikosteroider, inklusive EMFLAZA, under graviditet. Vissa epidemiologiska studier 
rapporterar en ökad risk för orofaciala klyftor från cirka 1 per 1000 spädbarn till 3 till 5 per 1000 
spädbarn; dock har en risk för orofaciala klyftor inte observerats i alla studier. Intrauterin 
tillväxtrestriktion och minskad födelsevikt verkar vara dosrelaterade; dock det underliggande
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moderns tillstånd kan också bidra till dessa risker(se Data).Den uppskattade bakgrundsrisken 
för allvarliga fosterskador och missfall för de angivna populationerna är okänd. I den allmänna 
befolkningen i USA är den uppskattade bakgrundsrisken för allvarliga fosterskador och 
missfall i kliniskt erkända graviditeter 2-4% respektive 15-20%.

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med deflazacort. Reproduktionsstudier på 
djur som utförts med andra kortikosteroider på gravida möss, råttor, hamstrar och kaniner 
med kliniskt relevanta doser har visat en ökad förekomst av gomspalt. En ökning av 
embryofetal död, intrauterin tillväxthämning och sammandragning av ductus arteriosus 
observerades hos vissa djurarter.

Data
Mänskliga data
Flera kohort- och fallkontrollerade studier på människor tyder på att moderns 
kortikosteroidanvändning under den första trimestern ökar frekvensen av läppspalt med eller utan 
gomspalt från cirka 1/1000 spädbarn till 3-5/1000 spädbarn. Två prospektiva fallkontrollerade studier 
visade minskad födelsevikt hos spädbarn som exponerats för moderns kortikosteroider in utero.

8.2 Laktation

Risksammanfattning

Systemiskt administrerade kortikosteroider förekommer i bröstmjölk och kan undertrycka 
tillväxten, störa endogen kortikosteroidproduktion eller orsaka andra ogynnsamma effekter. De 
utvecklingsmässiga och hälsomässiga fördelarna med amning bör beaktas tillsammans med 
moderns kliniska behov av EMFLAZA och eventuella negativa effekter på det ammade barnet från 
EMFLAZA. Det finns inga uppgifter om effekterna på mjölkproduktionen.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerheten och effektiviteten av EMFLAZA för behandling av DMD har fastställts hos patienter 
5 år och äldre. Användning av EMFLAZA hos pediatriska patienter stöds av en multicenter, 
randomiserad, dubbelblind, placebo- och aktivkontrollerad studie på 196 män [se kliniska 
studier (14)].

Säkerhet och effekt av EMFLAZA har inte fastställts hos pediatriska patienter 
yngre än 5 år.

EMFLAZA Oral Suspension innehåller bensylalkohol och är inte godkänd för användning hos 
pediatriska patienter under 5 år. Allvarliga biverkningar inklusive dödliga reaktioner och "gasping 
syndrome" inträffade hos prematura nyfödda och spädbarn med låg födelsevikt på neonatal 
intensivvårdsavdelning som fick läkemedel som innehöll bensylalkohol som konserveringsmedel. I 
dessa fall gav bensylalkoholdoser på 99 till 234 mg/kg/dag höga nivåer av bensylalkohol och dess 
metaboliter i blodet och urinen (nivåerna av bensylalkohol i blodet var 0,61 till 1,378 mmol/L). 
Ytterligare biverkningar inkluderade gradvis neurologisk försämring, kramper, intrakraniell blödning, 
hematologiska abnormiteter, hudnedbrytning, lever- och njursvikt, hypotoni, bradykardi och 
kardiovaskulär kollaps. för tidigt, Spädbarn med låg födelsevikt kan vara mer benägna att utveckla 
dessa reaktioner eftersom de kan ha mindre förmåga att metabolisera bensylalkohol. Den minsta 
mängden bensylalkohol vid vilken allvarlig
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biverkningar som kan uppstå är inte kända (EMFLAZA oral suspension innehåller 10,45 mg 
bensylalkohol per ml; EMFLAZA tabletter innehåller inte bensylalkohol)[se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.13)].

Toxicitetsdata för unga djur
Oral administrering av deflazacort (0, 0,1, 0,3 och 1,0 mg/kg/dag) till unga råttor från postnatal dag 
(PND) 21 till 80 resulterade i minskad kroppsviktsökning och negativa effekter på 
skelettutvecklingen (inklusive minskad cellularitet hos tillväxtplattan och förändrad benfördelning) 
och på lymfoid vävnad (minskad cellularitet). En dos utan effekt identifierades inte. Dessutom 
observerades neurologiska och neurobeteendemässiga abnormiteter vid mellandos och/eller hög 
dos. Plasma 21-desDFZ exponering (AUC) vid den lägsta testade dosen (0,1 mg/kg/dag) var lägre än 
hos människor vid den rekommenderade humandosen av EMFLAZA (0,9 mg/kg/dag).

8.5 Geriatrisk användning

DMD är till stor del en sjukdom hos barn och unga vuxna; därför finns det ingen geriatrisk 
erfarenhet av EMFLAZA.

8.6 Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt 
njurfunktion [se klinisk farmakologi (12.3)].

8.7 Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion[se 
klinisk farmakologi (12.3)]. Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med gravt nedsatt 
leverfunktion, och en doseringsrekommendation kan inte ges för patienter med gravt 
nedsatt leverfunktion.

10 ÖVERDOSERING

Behandling av akut överdosering är omedelbar magsköljning eller kräkning följt av 
stödjande och symtomatisk behandling. Vid kronisk överdosering vid svår sjukdom som 
kräver kontinuerlig steroidbehandling kan dosen av EMFLAZA reduceras tillfälligt eller 
alternativ dagbehandling kan införas.

11 BESKRIVNING

Den aktiva ingrediensen i EMFLAZA är deflazacort (en kortikosteroid). Kortikosteroider är 
binjurebarksteroider, både naturligt förekommande och syntetiska. Molekylformeln för 
deflazacort är C25H31NEJ6. Det kemiska namnet för deflazacort är (11β,16β)-21-(acetyloxi) 11-
hydroxi-2'-metyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20- dione, och strukturformeln är:
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Deflazacort är ett vitt till benvitt, luktfritt fint pulver och har en molekylvikt på 
441,517. Deflazacort är fritt lösligt i ättiksyra och diklormetan och lösligt i metanol 
och aceton.

EMFLAZA för oral administrering finns som en tablett med omedelbar frisättning i styrkorna 6, 
18, 30 och 36 mg och en oral suspension med omedelbar frisättning i styrkan 22,75 mg/ml. 
Varje tablett innehåller deflazacort och följande inaktiva ingredienser: kolloidal kiseldioxid, 
laktosmonohydrat, magnesiumstearat och förgelatinerad majsstärkelse. Den orala 
suspensionen innehåller deflazacort och följande inaktiva ingredienser: ättiksyra, 
aluminiummagnesiumsilikat, bensylalkohol, karboximetylcellulosanatrium, polysorbat 80, renat 
vatten och sorbitol.

12 KLINISK FARMAKOLOGI

12.1 Handlingsmekanism

Deflazacort är en kortikosteroidprodrug, vars aktiva metabolit, 21-desDFZ, verkar genom 
glukokortikoidreceptorn för att utöva antiinflammatoriska och immunsuppressiva effekter. Den 
exakta mekanismen genom vilken deflazacort utövar sin terapeutiska effekt hos patienter med 
DMD är okänd.

12.3 Farmakokinetik
Absorption
Efter oral administrering i fastande tillstånd var medianen för Tmaxmed deflazacort tabletter eller 
suspension är cirka 1 timme (intervall 0,25 till 2 timmar).

Mateffekt:Samtidig administrering av deflazacort-tabletter med en måltid med hög fetthalt minskade C
maxmed cirka 30 % och försenad Tmaxmed en timme, i förhållande till administrering under fasta, men det 
fanns ingen effekt på den totala systemiska absorptionen mätt med AUC. De
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biotillgängligheten för deflazacort-tabletter liknade den för oral suspension. Administrering av deflazacort 
tillsammans med mat eller krossad i äppelmos påverkade inte absorptionen och biotillgängligheten av 
deflazacort.

Distribution
Proteinbindningen av den aktiva metaboliten av deflazacort är cirka 40 %.

Eliminering
Ämnesomsättning

Deflazacort omvandlas snabbt till den aktiva metaboliten 21-desDFZ av esteraser efter oral 
administrering. 21-desDFZ metaboliseras vidare av CYP3A4 till flera andra inaktiva 
metaboliter.

Exkretion
Urinutsöndring är den dominerande vägen för eliminering av deflazacort (cirka 68 % av dosen), 
och elimineringen är nästan fullbordad 24 timmar efter dosen. 21-desDFZ står för 18 % av det 
eliminerade läkemedlet i urinen.

Specifika populationer
Pediatriska patienter
Cmaxvärden (geometriskt medelvärde, %CV) av 21-desDFZ hos barn (5-11 år, N=16) och 
ungdomar (12-16 år, N=8) var 206 ng/ml (95,6%) och 381 ng/ml (37,7%), respektive dag 1 
efter administrering av 0,9 mg/kg deflazacort. AUCinf(Geometriskt medelvärde, %CV) av 21-
desDFZ hos barn (5-11 år, N=16) och ungdomar (åldrar 12-16, N=8) var 400 ng-h/ml (87,5%) 
och 655 ng- h/ml (58,1%) på dag 1 efter administrering av 0,9 mg/kg deflazacort.

Manliga och kvinnliga patienter
Det finns inga skillnader i farmakokinetiken för 21-desDFZ mellan män och kvinnor.

Ras eller etniska grupper
Det finns inga skillnader i farmakokinetiken för 21-desDFZ mellan kaukasier och icke-
kaukasier.

Patienter med nedsatt njurfunktion
I en studie (N=16) som jämförde försökspersoner med njursjukdom i slutstadiet (kreatininclearance 
mindre än 15 ml/min) med friska matchade kontroller, var exponeringen för 21-desDFZ likartad mellan 
grupperna.

Patienter med nedsatt leverfunktion
I en studie (N=16) som jämförde försökspersoner med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass 
B) med friska matchade kontroller, var exponeringen för 21-desDFZ likartad mellan grupperna. Det finns 
ingen erfarenhet av patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Läkemedelsinteraktionsstudier

Referens-ID: 4053971



In vivo bedömning av läkemedelsinteraktioner

Jämfört med administrering av enbart deflazacort resulterade administrering av deflazacort 
efter flera doser av en stark CYP3A4- och Pgp-hämmare (klaritromycin) i markant högre Cmax, 
AUCsistaoch AUCinfvärden på 21-desDFZ. Geometrisk medelexponering (Cmax, AUCsistaoch AUCinf) 
av 21-desDFZ varierade från 2,3 gånger till 3,4 gånger högre efter administrering av 
klaritromycin[se Dosering och administrering (2.4)].

Jämfört med administrering av enbart deflazacort, resulterade administrering av deflazacort 
efter flera doser av en stark CYP3A4-inducerare (rifampicin) i markant lägre Cmax, AUCsistaoch 
AUCinfvärden på 21-desDFZ. Geometriska medelexponeringar (Cmax, AUCsistaoch AUCinf) av 21-
desDFZ var cirka 95 % lägre efter administrering av rifampin [se Läkemedelsinteraktioner (7.1)]
.

In vitro-bedömning av läkemedelsinteraktioner

Läkemedelsmetaboliserande enzymhämning
21-desDFZ i koncentrationer upp till 100 μM hämmade inte CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, UGT1A1, UGT1A4, 
UGT1A6, UGT1A9 eller UGT2B7 och uppvisade en svag och inte troligt kliniskt meningsfull hämning för 
262C, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D, 3D och UGT2B15.

Läkemedelsmetaboliserande enzyminduktion
Deflazacort i koncentrationer upp till 10 μM orsakade inget signifikant induktionssvar för 
CYP1A2, 2B6 eller 3A4.

Transportörer
Både deflazacort och 21-desDFZ är substrat för Pgp. 21-desDFZ är inte ett substrat för BCRP. 
Varken deflazacort eller 21-desDFZ hämmade Pgp eller BCRP in vitro. 21-desDFZ var inte ett 
substrat för SLC-transportörer OATP1B1 eller OATP1B3 och hämmade inte SLC-transportörer 
OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 eller OCT2.

13 ONKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet
Carcinogenes
I en publicerad 2-årig karcinogenicitetsstudie på råttor resulterade oral administrering av deflazacort (0, 
0,03, 0,06, 0,12, 0,25, 0,50 eller 1,0 mg/kg/dag) i bentumörer (osteosarkom och osteom) i huvudet vid 0,25 
mg/kg/dag, den högsta utvärderbara dosen. Doser högre än 0,25 mg/kg/dag kunde inte utvärderas för 
tumörer på grund av en markant minskning av överlevnaden.

Mutagenes
Deflazacort och 21-desDFZ var negativa iin vitro(bakteriell omvänd mutation och 
kromosomavvikelser i humana lymfocyter) och deflazacort var negativa i enin vivo(
råttmikronkärna) analys.

Nedsatt fertilitet
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Fertilitetsstudier på djur har inte utförts med deflazacort. Inga effekter på det manliga 
reproduktionssystemet observerades efter oral administrering av deflazacort till apor (0, 1,0, 3,0 
eller 6,0 mg/kg/dag) under 39 veckor eller råttor (0, 0,05, 0,15 eller 0,5 mg/kg/dag) ) i 26 veckor. 
Plasma 21-desDFZ-exponeringar (AUC) vid de högsta doserna som testades på apa och råtta var 4 
respektive 2 gånger högre än hos människor vid den rekommenderade humandosen av EMFLAZA 
(0,9 mg/kg/dag).

14 KLINISKA STUDIER

Effektiviteten av EMFLAZA för behandling av DMD fastställdes i studie 1, en multicenter, 
randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 52-veckors studie utförd i USA och 
Kanada. Studiepopulationen bestod av 196 manliga pediatriska patienter i åldern 5 till 15 år 
med dokumenterad mutation av dystrofingenen, debut av svaghet före 5 års ålder och 
serumkreatininkinasaktivitet minst 10 gånger den övre normalgränsen (ULN) vid något 
stadium i sin sjukdom. Patienterna randomiserades till behandling med deflazacort (0,9 
eller 1,2 mg/kg/dag), ett aktivt jämförelsemedel eller placebo. En jämförelse med placebo 
gjordes efter 12 veckors behandling. Efter 12 veckor randomiserades placebopatienter om 
till att få antingen deflazacort eller den aktiva jämförelsen; alla patienter fortsatte 
behandlingen i ytterligare 40 veckor.

I studie 1 utvärderades effekten genom att bedöma förändringen mellan baslinje och vecka 12 i 
medelstyrka för 18 muskelgrupper. Individuell muskelstyrka graderades med hjälp av en modifierad 
Medical Research Council (MRC) 11-gradig skala, med högre poäng representerade större styrka.

Förändringen i genomsnittlig muskelstyrkepoäng mellan baslinje och vecka 12 var signifikant 
större för dosgruppen deflazacort 0,9 mg/kg/dag än för placebogruppen (se tabell 2).

Tabell 2: Analys av förändring från baslinjen vid vecka 12 i medelvärde för 
muskelstyrka (Studie 1)

Behandling N Byt från
Baslinje

P-värde

LS-medelvärde (95 % KI)

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

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

Jämfört med deflazacort 0,9 mg/kg/dag-gruppen, visade deflazacort 1,2 mg/kg/dag-gruppen 
en liten ytterligare fördel jämfört med placebo vid vecka 12, men hade en högre förekomst av 
biverkningar. Därför rekommenderas inte användning av en dos på 1,2 mg/kg/dag av 
EMFLAZA[se Dosering och administrering (2.1)].

Även om det inte var en förspecificerad statistisk analys, jämfört med placebo, visade 
dosgruppen deflazacort 0,9 mg/kg/dag vid vecka 52 att behandlingseffekten var ihållande.
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observerades vid vecka 12 och den lilla fördelen med dosen på 1,2 mg/kg/dag som observerades vid vecka 
12 var inte längre närvarande. Inte heller statistiskt kontrollerade för flera jämförelser, resultat på flera 
tidsinställda mätningar av patientens funktion (dvs tid att stå från ryggläge, tid att klättra fyra trappor och 
tid att gå eller springa 30 fot) gynnade numeriskt deflazacort 0,9 mg/kg/dag vid Vecka 12, i jämförelse 
med placebo.

En ytterligare randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 104-veckors klinisk prövning 
utvärderade deflazacort jämfört med placebo (Studie 2). Studiepopulationen bestod av 29 
manliga barn i åldern 6 till 12 år med en DMD-diagnos bekräftad av den dokumenterade 
förekomsten av onormalt dystrofin eller en bekräftad mutation av dystrofingenen. Resultaten 
av analysen av den primära endpointen av genomsnittliga muskelstyrkepoäng i studie 2 
(betygsatt på en skala 0-5) efter 2 år var inte statistiskt signifikanta, möjligen på grund av ett 
begränsat antal patienter kvar i placeboarmen (försökspersonerna var avbröts från rättegången 
när de förlorade ambulationen). Även om det inte är statistiskt kontrollerat för flera jämförelser, 
genomsnittliga muskelstyrkapoäng vid månaderna 6 och 12, såväl som den genomsnittliga 
tiden till förlust av ambulering,

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING

16.1 Hur levereras

EMFLAZA tabletter
- 6 mg är vita, runda med "6" präglad på ena sidan. De levereras enligt följande: 

NDC 42998-501-01 Flaska med 100 tabletter

- 18 mg är vita, runda med "18" präglad på ena sidan. De levereras enligt följande: 
NDC 42998-502-03 Flaska med 30 tabletter

- 30 mg är vita, ovala med "30" präglad på ena sidan. De levereras enligt följande: NDC 
42998-503-03 Flaska med 30 tabletter

- 36 mg är vita, ovala med "36" präglad på ena sidan. De levereras enligt följande: NDC 
42998-504-03 Flaska med 30 tabletter

EMFLAZA oral suspension
- 22,75 mg/ml är en vitaktig suspension. Levereras som 13 mL i en 20 mL flaska 

förpackad med två 1 mL orala dispensrar.
NDC 42998-505-21

16.2 Förvaring och hantering

Förvara vid 20°C till 25°C (68°F till 77°F). Exkursion tillåten mellan 15°C till 30°C (59°F till 86°F). 
Se USP-kontrollerad rumstemperatur.

Kassera eventuell oanvänd EMFLAZA oral suspension som finns kvar efter 1 månad efter det att flaskan först 
öppnats.
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17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING

Rekommendera patienter och/eller vårdgivare att läsa den FDA-godkända 
patientmärkningen om EMFLAZA oral suspension ordineras (bruksanvisning).

Administrering
- Varna patienter och/eller vårdgivare att inte sluta ta EMFLAZA abrupt eller utan att först 

kontrollera med sin vårdgivare eftersom det kan finnas behov av gradvis dosreduktion 
för att minska risken för binjurebarksvikt[se Dosering och administrering (2.2) och 
Varningar och försiktighetsåtgärder (5.1)]. EMFLAZA kan tas med eller utan mat.

-
Tabletter

- EMFLAZA tabletter kan tas hela eller krossade och tas omedelbart efter blandning 
med äppelmos.

Oral suspension
- EMFLAZA oral suspension måste skakas väl innan varje dos mäts upp med den 

medföljande orala dispensern.
EMFLAZA oral suspension kan placeras i 3-4 uns juice eller mjölk, blandas noggrant 
och administreras omedelbart. Ta inte med grapefruktjuice. Kassera eventuell 
oanvänd EMFLAZA oral suspension som finns kvar efter 1 månad efter det att flaskan 
först öppnats.

-

-

Ökad risk för infektion
Berätta för patienter och/eller vårdgivare att informera sin vårdgivare om patienten har haft nyligen 
eller pågående infektioner eller om de nyligen har fått ett vaccin. Om patienten utvecklar feber eller 
andra tecken på infektion bör läkare uppsökas omedelbart. Patienter och/eller vårdgivare bör göras 
medvetna om att vissa infektioner potentiellt kan vara allvarliga och dödliga.

Varna patienter som tar kortikosteroider att undvika exponering för vattkoppor eller mässling och 
att omedelbart varna sin vårdgivare om de exponeras[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)].

Förändringar i kardiovaskulär/njurfunktion
Informera patienter och/eller vårdgivare att EMFLAZA kan orsaka ett ökat blodtryck och 
vätskeretention. Om detta inträffar kan saltrestriktioner och kaliumtillskott behövas[se 
Varningar och försiktighetsåtgärder (5.3)].

Beteende- och humörstörningar
Ge patienter och/eller vårdgivare råd om risken för allvarliga beteende- och humörförändringar med 
EMFLAZA och uppmuntra dem att söka läkarvård om psykiatriska symtom utvecklas[se Varningar 
och försiktighetsåtgärder (5.5)].

Minskar benmineraldensitet
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Ge patienter och/eller vårdgivare råd om risken för osteoporos vid långvarig användning av 
EMFLAZA, som kan predisponera patienten för kot- och långa benfrakturer[se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.6)].

Oftalmiska effekter
Informera patienter och/eller vårdgivare att EMFLAZA kan orsaka grå starr eller glaukom och ge råd om 
övervakning om kortikosteroidbehandling fortsätter i mer än 6 veckor[se Varningar och 
försiktighetsåtgärder (5.7)].

Vaccination
Informera patienter och/eller vårdgivare om att administrering av levande eller levande försvagade 
vacciner inte rekommenderas. Informera dem om att dödade eller inaktiverade vacciner kan 
administreras, men att svaren inte kan förutsägas[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.8)].

Allvarliga hudutslag
Instruera patienter och/eller vårdgivare att söka läkarvård vid första tecken på utslag[se Varningar 
och försiktighetsåtgärder (5.9)].

Läkemedelsinteraktioner

Vissa mediciner kan orsaka en interaktion med EMFLAZA. Råda patienter och/eller 
vårdgivare att informera sin vårdgivare om alla läkemedel patienten tar, inklusive 
receptfria läkemedel (som insulin, acetylsalicylsyra eller andra NSAID), kosttillskott och 
örtprodukter. Informera patienter och/eller vårdgivare om att alternativ terapi, 
dosjustering och/eller speciella test(er) kan behövas under behandlingen.

Tillverkad för:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 USA

EMFLAZA Oral Suspension tillverkad i Spanien

PC####X februari 2017

EMFLAZATMär ett varumärke som tillhör Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Användningsinstruktioner
EMFLAZA™ (em fla' zah)

(deflazacort)
oral suspension

Läs denna bruksanvisning innan du börjar använda EMFLAZA oral suspension och varje gång du får påfyllning. Det kan komma 
ny information. Denna information ersätter inte att prata med din vårdgivare om ditt medicinska tillstånd eller din behandling.

Viktig information innan du använder EMFLAZA oral suspension:
-
-
-
-
-

Använd endast den orala dispensern (se figur A nedan) som medföljer din EMFLAZA-kartong när du använder detta 
läkemedel. EMFLAZA oral suspension kan tas med eller utan mat.
Ta din dos av EMFLAZA oral suspension med juice eller mjölk.Låt blita EMFLAZA med grapefruktjuice. Kasta 
(kassera) all oanvänd EMFLAZA oral suspension efter 1 månad efter att flaskan först öppnats.
Låt blisluta ta EMFLAZA oral suspension utan att först prata med din läkare.

Förberedelse för din EMFLAZA oral suspensionsdos: 
Du behöver följande tillbehör:Se bild A.

-
-

1 EMFLAZA oral suspensionsflaska
1 oral dispenser (Två oral dispenser ingår i EMFLAZA oral suspension kartongen. En ska användas för att ge 
[administrera] produkten och en extra oral dispenser ingår som reserv, om det behövs)
1 hushållskopp fylld med 3 till 4 uns juice eller mjölk-

Bild A

Hur du förbereder din dos av EMFLAZA oral suspension:
Steg 1.Ta ut EMFLAZA oral suspensionsflaska och en av oral dispensrar från kartongen.
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Steg 2.Se till att flasklocket är ordentligt påsatt och skaka ordentligt före varje användning.Se bild B.

Bild B

Steg 3.Ta av locket från flaskan.

Steg 4.Kontrollera din dos i milliliter (mL) enligt ordination av din läkare. Hitta detta nummer på munstyckets cylinder.
Se bild C.

Bild C

Den orala dispensern rymmer endast 1 ml medicin åt gången. Om din dos är mer än 1 ml måste du upprepa steg 5 till 8 
med samma orala dispenser tills hela din dos har dragits upp ur flaskan.
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Steg 5.Tryck kolven på den orala dispensern hela vägen ned. Sätt in den orala dispensern i den upprättstående flaskan.Se 
bild D.

Bild D

Steg 6.Med den orala dispensern i flaskan, dra kolven till det antal ml som behövs.Se bild E.Mät läkemedlet i ml med 
den bredaste delen av kolven med linjerna markerade på utsidan av den orala dispensern.Låt bli använd den smala 
spetsen på kolvens ände för att mäta dosen.

Bild E

Steg 7.Ta ut den orala dispensern från flaskan.
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Steg 8.Tryck långsamt in kolven på den orala dispensern för att tillsätta EMFLAZA oral suspension till en 
hushållsmugg fylld med 3 till 4 uns juice eller mjölk och blanda väl.Se bild F.

Bild F

Steg 9.Drick omedelbart juicen eller mjölken som blandas med EMFLAZA oral suspension.

Steg 10.Sätt tillbaka locket ordentligt på flaskan.Se bild G.

Bild G
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Steg 11.Tvätta den orala dispensern efter varje användning. Den orala dispensern ska dras isär genom att dra 
tillbaka kolven och ta bort den från munstyckets cylinder.Se bild H.

Bild H

Steg 12.När cylindern och kolven är torra, sätt ihop den igen genom att trycka tillbaka kolven i cylindern.

Hur ska jag förvara EMFLAZA oral suspension?
-
-

Förvara flaskan upprätt i rumstemperatur mellan 68°F till 77°F (20°C till 25°C).
Kasta (kassera) all oanvänd EMFLAZA oral suspension efter 1 månad efter att flaskan först öppnats.

Vilka är ingredienserna i EMFLAZA oral suspension? Aktiv 
beståndsdel:deflazacort (en kortikosteroid)
Inaktiva Ingredienser:ättiksyra, aluminiummagnesiumsilikat, bensylalkohol, karboximetylcellulosanatrium, 
polysorbat 80, renat vatten och sorbitol.

Tillverkad för: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, USA

Denna bruksanvisning har godkänts av US Food and Drug Administration. EMFLAZA™ är ett varumärke som tillhör Marathon Pharmaceuticals, LLC.

Utfärdad: 2017/02 PCXXXX
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