
Acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă a noilor 
informații de siguranță. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată. 
Consultați pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI

Exviera 250 mg comprimate filmate

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conține dasabuvir 250 mg (sub formă de sodiu monohidrat).

Excipient cu efect cunoscut

Fiecare comprimat filmat conține lactoză 45 mg (sub formă de monohidrat).

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat).

Comprimate filmate de culoare bej, ovaloide, cu dimensiunile de 14,0 mm x 8,0 mm și inscripționate pe o față 
cu „AV2”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicații terapeutice

Exviera este indicat în asociere cu alte medicamente pentru tratamentul hepatitei 
cronice C (CHC) la adulți (vezi pct. 4.2, 4.4 și 5.1).

Pentru activitatea specifică genotipului virusului hepatitei C (VHC), vezi pct. 4.4 și 5.1.

4.2 Doze și mod de administrare

Tratamentul cu dasabuvir trebuie inițiat și monitorizat de un medic cu experiență în 
gestionarea hepatitei cronice C.

Pozologie

Doza recomandată este de 250 mg dasabuvir (un comprimat) de două ori pe zi (dimineața și seara).

Dasabuvir nu trebuie administrat ca monoterapie. Dasabuvir trebuie utilizat în asociere cu alte 
medicamente pentru tratamentul VHC (vezi pct. 5.1). Consultați Rezumatul caracteristicilor 
produsului al medicamentelor care sunt utilizate în asociere cu dasabuvir.

Medicamentul(ele) recomandat(e) administrat(e) concomitent și durata tratamentului pentru terapia 
combinată cu dasabuvir sunt prezentate în Tabelul 1.
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Tabel 1. Medicament(e) recomandat(e) administrat(e) concomitent și durata tratamentului pentru dasabuvir în 
funcție de populația de pacienți

Populația de pacienți Tratament* Durată
12 săptămâni

8 săptămâni pot fi luate în 
considerare la pacienții infectați cu 
genotip 1, netratați anterior, cu fibroză 

minimă până la moderată** (vezi pct. 5.1,
studiu GARNET)

Genotipul 1b, fără ciroză sau
cu ciroză compensată

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirina*

Genotipul 1a,
fara ciroza 12 săptămâni

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirina*

Genotipul 1a,
cu ciroză compensată 24 de săptămâni (vezi pct. 5.1.)

* Notă: Urmați recomandările de dozare a genotipului 1a la pacienții cu un subtip de genotip 1 necunoscut sau cu 
infecție mixtă de genotip 1.
* * Când se evaluează severitatea bolii hepatice folosind metode neinvazive, o combinație de biomarkeri din sânge sau 
combinația de măsurare a rigidității hepatice și un test de sânge îmbunătățește acuratețea și ar trebui efectuată înainte de 
tratamentul cu 8 săptămâni la toți pacienții cu fibroză moderată.

Doze ratate
În cazul în care se omite o doză de dasabuvir, doza prescrisă poate fi luată în decurs de 6 ore. Dacă au trecut 
mai mult de 6 ore de la administrarea de obicei dasabuvir, doza omisă NU trebuie luată, iar pacientul trebuie să 
ia următoarea doză conform schemei de dozare obișnuite. Pacienții trebuie instruiți să nu ia o doză dublă.

Populații speciale

Co-infecția HIV-1
Trebuie respectate recomandările de dozare din Tabelul 1. Pentru recomandări de dozare cu medicamente 
antivirale HIV, consultați secțiunile 4.4 și 4.5. Consultați secțiunile 4.8 și 5.1 pentru informații suplimentare.

Beneficiarii de transplant hepatic
Dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir în asociere cu ribavirină sunt recomandate timp de 24 de săptămâni 
la primitorii de transplant hepatic. O doză mai mică de ribavirină la inițiere poate fi adecvată. În studiul post-
transplant hepatic, doza de ribavirină a fost individualizată și majoritatea subiecților au primit 600 până la 800 mg 
pe zi (vezi pct. 5.1). Pentru recomandări de dozare cu inhibitori de calcineurină, consultați pct. 4.5.

vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei de dasabuvir la pacienţii vârstnici (vezi pct. 5.2).

Insuficiență renală

Nu este necesară ajustarea dozei de dasabuvir la pacienții cu insuficiență renală ușoară, moderată sau severă 
sau cu boală renală în stadiu terminal dializați (vezi pct. 5.2). Pentru pacienții care necesită ribavirină, consultați 
Rezumatul caracteristicilor produsului ribavirinei pentru informații privind utilizarea la pacienții cu insuficiență 
renală.
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Insuficiență hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei de dasabuvir la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară (Child-Pugh A). 
Dasabuvir nu trebuie utilizat la pacienții cu insuficiență hepatică moderată până la severă (Child-Pugh B 
sau C) (vezi pct. 5.2).

Populatie pediatrica
Siguranța și eficacitatea dasabuvirului la copiii cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Nu sunt 
disponibile date.

Mod de administrare

Comprimatele filmate sunt pentru uz oral. Pacienții trebuie instruiți să înghită comprimatele întregi (adică pacienții nu 
trebuie să mestece, să rupă sau să dizolve comprimatul). Pentru a maximiza absorbția, comprimatele de dasabuvir 
trebuie luate cu alimente, indiferent de conținutul de grăsimi și calorii (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicații

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Pacienți cu insuficiență hepatică moderată până la severă (Child-Pugh B sau C) (vezi pct. 5.2).

Utilizarea medicamentelor care conțin etinilestradiol, cum ar fi cele conținute în majoritatea contraceptivelor 
orale combinate sau a inelelor vaginale contraceptive (vezi pct. 4.4 și 4.5).

Administrarea concomitentă de dasabuvir cu medicamente care sunt inductori enzimatici puternici sau moderati este 
de așteptat să scadă concentrațiile plasmatice ale dasabuvirului și să reducă efectul său terapeutic (vezi pct. 4.5. 
Exemple de inductori contraindicați sunt furnizate mai jos.

Inductori enzimatici:

-carbamazepină, fenitoină, fenobarbital
-efavirenz, nevirapină, etravirină
-apalutamidă, enzalutamidă
-mitotan
-rifampicina
-Sunătoare (Hypericum perforatum)

Medicamentele care sunt inhibitori puternici ai CYP2C8 pot crește concentrațiile plasmatice de dasabuvir și nu 
trebuie administrate concomitent cu dasabuvir (vezi pct. 4.5). Exemple de inhibitori ai CYP2C8 contraindicați 
sunt furnizate mai jos.

Inhibitor CYP2C8:

-gemfibrozil

Dasabuvir se administrează cu ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir. Pentru contraindicații cu 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir consultați Rezumatul caracteristicilor produsului.

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

General

Dasabuvir nu este recomandat pentru administrare în monoterapie și trebuie utilizat în 
asociere cu alte medicamente pentru tratamentul infecției cu hepatita C (vezi pct. 4.2 și 5.1).
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Risc de decompensare hepatică și insuficiență hepatică la pacienții cu ciroză

La pacienţii trataţi cu dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu şi fără ribavirină, au fost raportate 
decompensare hepatică şi insuficienţă hepatică, inclusiv transplant hepatic sau rezultate letale, după 
punerea pe piaţă. Majoritatea pacienților cu aceste rezultate severe au avut dovezi de ciroză avansată sau 
decompensată înainte de inițierea terapiei. Deși cauzalitatea este dificil de stabilit din cauza bolii hepatice 
avansate de fond, un risc potențial nu poate fi exclus.

Dasabuvir nu trebuie utilizat la pacienții cu insuficiență hepatică moderată până la severă (Child-Pugh B 
sau C) (vezi pct. 4.2, 4.3, 4.8 și 5.2).

Pentru pacienții cu ciroză:
- Trebuie efectuată monitorizarea semnelor și simptomelor clinice de decompensare hepatică 

(cum ar fi ascită, encefalopatie hepatică, hemoragie variceală).
Testele hepatice de laborator, inclusiv nivelurile directe ale bilirubinei, trebuie efectuate la momentul inițial, 
în primele 4 săptămâni de la începerea tratamentului și după cum este indicat clinic după aceea. 
Tratamentul trebuie întrerupt la pacienții care prezintă semne de decompensare hepatică.

-

-

Creșteri ALT

În timpul studiilor clinice cu dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără ribavirină, creșteri 
tranzitorii ale ALT de peste 5 ori limita superioară a normalului au apărut la aproximativ 1% dintre 
subiecți (35 din 3039). Creșterile ALT au fost asimptomatice și au apărut, în general, în primele 4 
săptămâni de tratament, fără creșteri concomitente ale bilirubinei, și au scăzut în aproximativ două 
săptămâni de la debut cu administrarea continuă de dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu 
sau fără ribavirină.

Aceste creșteri ale ALT au fost semnificativ mai frecvente la subgrupul de subiecți care utilizau 
medicamente care conțineau etinilestradiol, cum ar fi contraceptivele orale combinate sau inelele vaginale 
contraceptive (6 din 25 de subiecți); (vezi pct. 4.3). În schimb, rata creșterilor ALT la subiecții care utilizează 
alte tipuri de estrogeni, așa cum sunt utilizate în mod obișnuit în terapia de substituție hormonală (adică, 
estradiol oral și local și estrogeni conjugați) a fost similară cu rata observată la subiecții care nu utilizau 
produse care conțin estrogeni ( aproximativ 1% în fiecare grupă).

Pacienții care iau medicamente care conțin etinilestradiol (adică majoritatea contraceptivelor orale combinate 
sau inelele vaginale contraceptive) trebuie să treacă la o metodă alternativă de contracepție (de exemplu, 
contracepție numai cu progestativ sau metode non-hormonale) înainte de a iniția dasabuvir cu ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. terapie (vezi pct. 4.3 şi 4.5).

Deși creșterile ALT asociate cu dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir au fost asimptomatice, pacienții trebuie 
instruiți să urmărească semnele precoce de avertizare ale inflamației hepatice, cum ar fi oboseală, slăbiciune, lipsa 
poftei de mâncare, greață și vărsături, precum și semne ulterioare precum precum icterul și fecalele decolorate și să 
consultați fără întârziere un medic dacă apar astfel de simptome. Monitorizarea de rutină a enzimelor hepatice nu este 
necesară la pacienții care nu au ciroză (pentru cirotice, vezi mai sus). Întreruperea timpurie poate duce la rezistență la 
medicamente, dar implicațiile pentru terapia viitoare nu sunt cunoscute.

Sarcina și utilizarea concomitentă cu ribavirină

A se vedea, de asemenea, secțiunea 4.6.

Trebuie avută precauție extremă pentru a evita sarcina la femeile și la partenerele de sex masculin ale bărbaților 
atunci când dasabuvirul este administrat în asociere cu ribavirină (vezi pct. 4.6 și consultați Rezumatul 
caracteristicilor produsului pentru ribavirină pentru informații suplimentare).

5



Utilizați cu tacrolimus, sirolimus și everolimus

Administrarea concomitentă de dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu tacrolimus, sirolimus sau 
everolimus sistemic crește concentrațiile imunosupresoarelor datorită inhibării CYP3A de către ritonavir 
(vezi pct. 4.5). Au fost observate evenimente grave și/sau care pun viața în pericol la administrarea 
concomitentă de dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu tacrolimus sistemic și se poate aștepta un 
risc similar cu sirolimus și everolimus.

Evitați utilizarea concomitentă de tacrolimus sau sirolimus cu dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, cu excepția 
cazului în care beneficiile depășesc riscurile. Dacă tacrolimus sau sirolimus sunt utilizate împreună cu dasabuvir și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, se recomandă prudență, iar dozele recomandate și strategiile de monitorizare pot fi 
găsite la pct. 4.5. Everolimus nu poate fi utilizat din cauza lipsei de doze adecvate pentru ajustarea dozei.

Concentrațiile de tacrolimus sau sirolimus din sângele total trebuie monitorizate la inițierea și pe toată durata 
administrării concomitente cu dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, iar doza și/sau frecvența dozării trebuie 
ajustate după cum este necesar. Pacienții trebuie monitorizați frecvent pentru orice modificări ale funcției renale sau 
reacții adverse asociate cu tacrolimus sau sirolimus. Consultați Rezumatul caracteristicilor produsului pentru tacrolimus 
sau sirolimus pentru instrucțiuni suplimentare de dozare și monitorizare.

Depresie sau boală psihiatrică

În majoritatea cazurilor, au fost raportate cazuri de depresie și, mai rar, de ideație suicidară și 
tentativă de sinucidere cu dasabuvir cu sau fără tratament cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir în 
asociere cu ribavirină. Deși unele cazuri au avut antecedente de depresie, boli psihiatrice și/sau abuz 
de substanțe, nu poate fi exclusă o relație cauzală cu dasabuvir cu sau fără tratament cu ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. Se recomandă prudență la pacienții cu antecedente preexistente de depresie 
sau boli psihiatrice. Pacienții și îngrijitorii trebuie instruiți să informeze medicul cu privire la orice 
modificare a comportamentului sau a dispoziției și a oricărei idei suicidare.

Activitate specifică genotipului

În ceea ce privește regimurile recomandate cu diferite genotipuri de VHC, vezi pct. 4.2. În ceea ce privește 
activitatea virologică și clinică specifică genotipului, vezi pct. 5.1.

Eficacitatea dasabuvirului nu a fost stabilită la pacienții cu genotipuri VHC altele decât genotipul 1; 
dasabuvirul nu trebuie utilizat pentru tratamentul pacienților infectați cu alte genotipuri decât 1.

Administrarea concomitentă cu alte antivirale cu acțiune directă împotriva VHC

Siguranța și eficacitatea dasabuvirului au fost stabilite în asociere cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu 
sau fără ribavirină. Administrarea concomitentă de dasabuvir cu alte antivirale nu a fost studiată și, prin 
urmare, nu poate fi recomandată.

Retratare

Nu a fost demonstrată eficacitatea dasabuvirului la pacienții expuși anterior la dasabuvir sau la medicamente 
despre care se anticipează că ar avea rezistență încrucișată.

Utilizați cu statine

Rosuvastatina
Se așteaptă ca dasabuvirul împreună cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir să crească expunerea la rosuvastatină de 
peste 3 ori. Dacă tratamentul cu rosuvastatină este necesar în timpul perioadei de tratament, doza zilnică maximă de 
rosuvastatină trebuie să fie de 5 mg (vezi pct. 4.5, Tabelul 2).
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Pitavastatină și fluvastatina
Interacțiunile cu pitavastatina și fluvastatina nu au fost investigate. Teoretic, dasabuvir cu ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir este de așteptat să crească expunerea la pitavastatină și fluvastatină. Se recomandă 
o suspensie temporară de pitavastatină/fluvastatină pe durata tratamentului cu ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Dacă este necesar tratamentul cu statine în timpul perioadei de tratament, este posibilă trecerea 
la o doză redusă de pravastatină/rosuvastatină (vezi pct. 4.5, Tabelul 2).

Tratamentul pacienților cu co-infecție HIV

Dasabuvir este recomandat în asociere cu paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, iar ritonavirul poate selecta 
rezistența la IP la pacienții co-infectați cu HIV, fără terapie antiretrovială în curs. Pacienții coinfectați cu HIV 
fără terapie antiretrovială supresoare nu trebuie tratați cu dasabuvir. Interacțiunile medicamentoase 
trebuie luate în considerare cu atenție în contextul coinfecției cu HIV (pentru detalii vezi secțiunea 4.5, 
Tabelul 2).

Atazanavir poate fi utilizat în asociere cu dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir dacă este 
administrat în același timp. De remarcat, atazanavir trebuie administrat fără ritonavir, deoarece 
ritonavir 100 mg o dată pe zi este furnizat ca parte a combinației cu doză fixă   de ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. Combinația prezintă un risc crescut de hiperbilirubinemie (inclusiv icterul 
ocular), în special atunci când ribavirina face parte din regimul de hepatită C.

Darunavir, dozat 800 mg o dată pe zi, dacă este administrat în același timp cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, 
poate fi utilizat în absența rezistenței extinse la IP (expunerea la darunavir a scăzut). De remarcat, darunavir 
trebuie administrat fără ritonavir, deoarece ritonavir 100 mg o dată pe zi este furnizat ca parte a combinației 
cu doză fixă   de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Pentru utilizarea inhibitorilor de protează HIV, alții decât atazanavir și darunavir, consultați Rezumatul 
caracteristicilor produsului ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Expunerea la raltegravir este semnificativ crescută (de două ori). Combinația nu a fost legată de nicio problemă 
specială de siguranță la un set limitat de pacienți tratați timp de 12-24 săptămâni.

Expunerea la rilpivirină este crescută substanțial (de 3 ori) atunci când rilpivirina este administrată în asociere 
cu dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, cu un potențial consecutiv de prelungire a intervalului QT. 
Dacă se adaugă un inhibitor de protează HIV (atazanavir, darunavir), expunerea la rilpivirină poate crește și mai 
mult și, prin urmare, nu este recomandată. Rilpivirina trebuie utilizată cu prudență, în cadrul monitorizării ECG 
repetate.

INNRT, altele decât rilpivirina (efavirenz, etravirina și nevirapină) sunt contraindicate (vezi pct. 4.3).

Reactivarea virusului hepatitei B

Cazuri de reactivare a virusului hepatitei B (VHB), unele dintre ele fatale, au fost raportate în timpul sau după tratamentul 
cu agenți antivirali cu acțiune directă. Screeningul VHB trebuie efectuat la toți pacienții înainte de inițierea tratamentului. 
Pacienții infectați concomitent cu VHB/VHC sunt expuși riscului de reactivare a VHB și, prin urmare, trebuie monitorizați 
și gestionați în conformitate cu ghidurile clinice actuale.

Utilizare la pacienții diabetici

Diabeticii pot avea un control îmbunătățit al glicemiei, care poate duce la hipoglicemie simptomatică, după inițierea 
tratamentului antiviral cu acțiune directă împotriva VHC. Nivelurile de glucoză ale pacienților diabetici care inițiază 
terapia antivirală cu acțiune directă trebuie monitorizate îndeaproape, în special în primele 3 luni, iar medicamentele 
pentru diabet trebuie modificate atunci când este necesar. Medicul responsabil cu îngrijirea pacientului diabetic 
trebuie informat atunci când se inițiază terapia antivirală cu acțiune directă.
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Lactoză

Exviera conține lactoză. Pacienții cu probleme ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit total de 
lactază sau malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să ia acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Dasabuvir trebuie să fie întotdeauna administrat împreună cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Când sunt 
administrate concomitent, acestea exercită efecte reciproce unul asupra celuilalt (vezi pct. 5.2). Prin urmare, profilul 
de interacțiune al compușilor trebuie considerat ca o combinație.

Interacțiuni farmacodinamice

Administrarea concomitentă cu inductori enzimatici poate duce la un risc crescut de reacții adverse și creșteri 
ale ALT (vezi Tabelul 2).
Administrarea concomitentă cu etinilestradiol poate duce la creșterea riscului de creștere a ALT (vezi pct. 4.3 și 
4.4). Inductorii enzimatici contraindicați sunt furnizați în secțiunea 4.3.

Interacțiuni farmacocinetice

Potenţialul ca dasabuvir să afecteze farmacocinetica altor medicamente
In vivostudiile de interacțiune medicamentoasă au evaluat efectul net al tratamentului combinat, inclusiv ritonavir. 
Următoarea secțiune descrie transportatorii specifici și enzimele metabolizante care sunt afectate de dasabuvir atunci 
când sunt combinate cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Consultați Tabelul 2 pentru îndrumări privind potențialele 
interacțiuni medicamentoase și recomandări de dozare pentru dasabuvir administrat cu ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Medicamente metabolizate de CYP3A4
Pentru detalii, consultați Rezumatul caracteristicilor produsului ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. (vezi și Tabelul 
2).

Medicamente transportate de familia OATP
Consultați Rezumatul caracteristicilor produsului pentru ombitasvir/paritaprevir/ritonavir pentru detalii 
despre substraturile OATP1B1, OATP1B3 și OATP2B1 (vezi și Tabelul 2).

Medicamente transportate prin BCRP
Dasabuvir este un inhibitor al BCRPin vivo. Administrarea concomitentă de dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir împreună cu medicamentele care sunt substraturi ale BCRP poate crește concentrațiile plasmatice ale acestor 
substraturi transportoare, potențial necesitând ajustarea dozei/monitorizarea clinică. Astfel de medicamente includ 
sulfasalazina, imatinib și unele dintre statine (vezi Tabelul 2). A se vedea, de asemenea, Tabelul 2 pentru sfaturi specifice 
privind rosuvastatina, care a fost evaluată într-un studiu de interacțiune medicamentoasă.

Medicamente transportate de Pgp în intestin
În timp ce dasabuvirul este unin vitroinhibitor al P-gp, nu a fost observată nicio modificare semnificativă în 
expunerea la substratul P-gp, digoxină, atunci când a fost administrată cu dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Nu poate fi exclus ca expunerea sistemică la dabigatran etexilat să fie crescută de dasabuvir datorită 
inhibării P-gp în intestin.

Medicamente metabolizate prin glucuronidare
Dasabuvir este un inhibitor al UGT1A1in vivo. Administrarea concomitentă de dasabuvir cu medicamente care sunt 
metabolizate în principal de UGT1A1 are ca rezultat creșterea concentrațiilor plasmatice ale acestor medicamente; 
monitorizarea clinică de rutină este recomandată pentru medicamentele cu indice terapeutic îngust (adică levotiroxină). 
Consultați, de asemenea, Tabelul 2 pentru sfaturi specifice privind raltegravir și
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buprenorfină care au fost evaluate în studii de interacțiune medicamentoasă. De asemenea, sa descoperit că 
dasabuvir inhibă UGT1A4, 1A6 și UGT2B7 intestinalin vitrolain vivoconcentrațiile relevante.

Medicamente metabolizate de CYP2C19
Administrarea concomitentă de dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir poate reduce expunerea la 
medicamentele care sunt metabolizate de CYP2C19 (de exemplu lansoprazol, esomeprazol,
s-mefenitoină), care poate necesita ajustarea dozei/monitorizare clinică. Substraturile CYP2C19 evaluate 
în studiile de interacțiune medicamentoasă includ omeprazol și escitalopram (Tabelul 2).

Medicamente metabolizate de CYP2C9
Dasabuvir administrat cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir nu a afectat expunerile warfarinei, substrat 
CYP2C9. Alte substraturi CYP2C9 (AINS (de exemplu ibuprofen), antidiabetice (de exemplu glimepiridă, 
glipizidă) nu sunt de așteptat să necesite ajustări ale dozei.

Medicamente metabolizate de CYP2D6 sau CYP1A2
Dasabuvir administrat cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir nu a afectat expunerile la duloxetina, substratul 
CYP2D6/CYP1A2. Expunerile la ciclobenzaprină, un substrat CYP1A2, au fost scăzute. Monitorizarea clinică 
și ajustarea dozei pot fi necesare pentru alte substraturi ale CYP1A2 (de exemplu ciprofloxacină, 
ciclobenzaprină, teofilină și cafeină). Substraturile CYP2D6 (de exemplu desipramină, metoprolol și 
dextrometorfan) nu sunt de așteptat să necesite ajustări ale dozei.

Medicamente excretate pe cale renală prin proteinele de transport
Dasabuvirul nu inhibă transportatorul de anioni organici (OAT1)in vivodupă cum arată lipsa interacțiunii cu tenofovir 
(substrat OAT1).In vitrostudiile arată că dasabuvirul nu este un inhibitor al transportatorilor de cationi organici (OCT2), 
al transportatorilor de anioni organici (OAT3) sau al proteinelor de extrudare cu mai multe medicamente și toxine 
(MATE1 și MATE2K) la concentrații relevante clinic.

Prin urmare, nu este de așteptat ca dasabuvir să afecteze medicamentele care sunt excretate în principal pe cale 
renală prin acești transportatori (vezi pct. 5.2).

Potenţialul altor medicamente de a afecta farmacocinetica dasabuvirului

Medicamente care inhibă CYP2C8
Administrarea concomitentă de dasabuvir cu medicamente care inhibă CYP2C8 (de exemplu teriflunomidă, 
deferasirox) poate crește concentrațiile plasmatice de dasabuvir. Inhibitorii puternici ai CYP2C8 sunt 
contraindicați cu dasabuvir (vezi pct. 4.3 și tabelul 2).

Inductori enzimatici
Administrarea concomitentă de dasabuvir cu medicamente care sunt inductori enzimatici moderati sau puternici este 
de așteptat să scadă concentrațiile plasmatice de dasabuvir și să reducă efectul său terapeutic. Inductorii enzimatici 
contraindicați sunt furnizați în secțiunea 4.3 și Tabelul 2.

Dasabuvir este un substrat al P-gp și al BCRP, iar metabolitul său principal M1 este un substrat al OCT1in 
vitro. Inhibarea P-gp și BCRP nu este de așteptat să arate creșteri relevante clinic ale expunerilor la 
dasabuvir (Tabelul 2).

Metabolitul Dasabuvir M1 a fost cuantificat în toate studiile de interacțiune medicamentoasă. Modificările 
expunerilor la metabolit au fost în general în concordanță cu cele observate cu dasabuvir, cu excepția studiilor 
cu inhibitorul CYP2C8, gemfibrozil, în care expunerile la metaboliți au scăzut cu până la 95% și inductorul CYP3A, 
carbamazepină, în care expunerile la metaboliți au scăzut cu până la 39% .

Pacienți tratați cu antagonişti ai vitaminei K

Deoarece funcția hepatică se poate modifica în timpul tratamentului cu dasabuvir administrat cu ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir, se recomandă o monitorizare atentă a valorilor raportului internațional normalizat (INR).
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Studii de interacțiune medicamentoasă

Recomandările pentru administrarea concomitentă de dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir pentru un 
număr de medicamente sunt prezentate în Tabelul 2.

Dacă un pacient ia deja medicament(e) sau inițiază un medicament în timp ce primește dasabuvir și ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir pentru care este de așteptat potențialul de interacțiune medicamentoasă, trebuie ajustată 
doza medicamentului(lor) concomitent sau monitorizarea clinică adecvată. luate în considerare (Tabelul 2).

Dacă se fac ajustări ale dozei medicamentelor concomitente din cauza tratamentului cu dasabuvir și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dozele trebuie reajustate după terminarea administrării de dasabuvir și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Tabelul 2 prezintă efectul raportului mediu al celor mai mici pătrate (interval de încredere 90%) asupra 
concentrației dasabuvirului și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și a medicamentelor concomitente.
Direcția săgeții indică direcția schimbării expunerilor (Cmaxși ASC) în paritaprevir, ombitasvir, 
dasabuvir și medicamentul administrat concomitent (↑= crestere cu peste 20%,↓=scade cu peste 
20%,↔=nicio modificare sau modificare mai puțin de 20%).

Aceasta nu este o listă exclusivă. Dasabuvir se administrează cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Pentru 
interacțiunile cu ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir, consultați Rezumatul caracteristicilor produsului.

Tabel 2. Interacțiuni între dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și alte 
medicamente

Medicinal
Produs/
Posibil

Mecanism
de

Interacţiune

DA
N

CU

EFECT Cmax AUC Cjgheab Comentarii clinice

AMINOSALICILAT
Sulfasalazina dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

NeStudiat. Așteptat: Se recomandă prudență atunci 
când sulfasalazina este
coadministrat cu
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Mecanism:
BCRP
inhibitie de catre

paritaprevir,
ritonavir și
dasabuvir.

↑ sulfasalazina

ANTIARITMICE
Digoxină
0,5 mg singur
doza

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ digoxină 1.15
(1,04-1,27)

1.16
(1,09-1,23)

1.01
(0,97-1,05)

În timp ce nicio doză

ajustarea este necesară pentru 
digoxină, monitorizarea 
adecvată a serului
nivelurile de digoxină este

recomandat.

↔
dasabuvir

0,99
(0,92-1,07)

0,97
(0,91-1,02)

0,99
(0,92-1,07)

Mecanism:
P-gp
inhibitie de catre

dasabuvir,
paritaprevir,
și ritonavir.

↔
ombitasvir

1.03
(0,97-1,10)

1.00
(0,98-1,03)

0,99
(0,96-1,02)

↔
paritaprevir

0,92
(0,80-1,06)

0,94
(0,81-1,08)

0,92
(0,82-1,02)

ANTIBIOTICE (ADMINISTRAREA SISTEMICA)
dasabu
vir +

↑ Sulfamet-
oxazol,

1.21
(1,15-1,28)

1.17
(1.14-1.20)

1.15
(1.10-1.20)

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir +

ombitas
vir/parit

↑
trimetopri
m

1.17
(1.12-1.22)

1.22
(1,18-1,26)

1.25
(1.19-1.31)
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Medicinal
Produs/
Posibil

Mecanism
de

Interacţiune

DA
N

CU

EFECT Cmax AUC Cjgheab Comentarii clinice

sulfamet-
oxazol,
trimetoprim

aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir 1.15
(1.02-1.31)

1.33
(1,23-1,44)

N / A ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
ombitasvir

0,88
(0,83-0,94)

0,85
(0,80-0,90) N / A

800/160 mg
de doua ori pe zi

↓
paritaprevir

0,78
(0,61-1,01)

0,87
(0,72-1,06)

N / A

Mecanism:
creste in
dasabuvir
eventual datorate

la CYP2C8
inhibitie de catre

trimetoprim
AGENȚI ANTICANCERII
Apalutamidă dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Nu a fost studiat. Așteptat: Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).Enzalutamid

e
↓ dasabuvir
↓ombitasvir
↓ paritaprevir

Mitotane

Mecanism:
CYP3A4
inducţie de către

apalutamida,
enzalutamidă
sau mitotan.

Imatinib dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

NeStudiat. Așteptat: Se recomandă 
monitorizarea clinică și 
doze mai mici de imatinib.Mecanism:

BCRP
inhibitie de catre

paritaprevir,
ritonavir și
dasabuvir.

↑ imatinib

ANTICOAGULANTE
Warfarină
5 mg singur
doza si
alte vitamine
K
antagonişti

dasabu
vir +

↔
R-warfarină

1.05
(0,95-1,17)

0,88
(0,81-0,95)

0,94
(0,84-1,05)

Deși nu există nicio modificare 
a farmacocineticii
se așteaptă warfarină,
se recomandă monitorizarea 
atentă a INR cu
toată vitamina K
antagonişti. Acest lucru se 

datorează funcției hepatice

schimbari in timpul
tratament cu
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
S-warfarină

0,96
(0,85-1,08)

0,88
(0,81-0,96)

0,95
(0,88-1,02)

↔
dasabuvir

0,97
(0,89-1,06)

0,98
(0,91-1,06)

1.03
(0,94-1,13)

↔
ombitasvir

0,94
(0,89-1,00)

0,96
(0,93-1,00)

0,98
(0,95-1,02)

↔
paritaprevir

0,98
(0,82-1,18)

1.07
(0,89-1,27)

0,96
(0,85-1,09)
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Medicinal
Produs/
Posibil

Mecanism
de

Interacţiune

DA
N

CU

EFECT Cmax AUC Cjgheab Comentarii clinice

Dabigatran
etexilat
Mecanism:
P intestinal
inhibarea gp
de
paritaprevir
și ritonavir.

dasabu
vir +

NeStudiat. Așteptat: dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir poate crește
plasma
concentratii de
dabigatran etexilat.
Utilizați cu prudență.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ dabigatran etexilat

ANTICONVULSANTE
carbamaze-
pin
200 mg o dată
zilnic
urmat de
200 mg de două ori

zilnic

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ carba-
mazepină

1.10
(1.07-1.14)

1.17
(1.13-1.22)

1.35
(1,27-1,45)

Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).↓

carbamaze
pin 10, 11-

epoxid

0,84
(0,82-0,87)

0,75
(0,73-0,77)

0,57
(0,54-0,61)

↓
dasabuvir

0,45
(0,41-0,50)

0,30
(0,27-
0,33)

N / A

Mecanism:
CYP3A4
inducţie de către

carbamazepi
ne.

↓
ombitasvir

0,69
(0,61-0,78)

0,69
(0,64-0,74)

N / A

↓
paritaprevir

0,34
(0,25-0,48)

0,30
(0,23-0,38)

N / A

Fenobarbita
l

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Nu a fost studiat. Așteptat: Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).↓ dasabuvir

↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

Mecanism:
CYP3A4
inducţie de către

fenobarbita
l.
Fenitoină dasabu

vir +
Nu a fost studiat. Așteptat: Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).Mecanism:

CYP3A4
inducţie de către

fenitoină.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ dasabuvir
↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

S-
mefenitoină
Mecanism:
CYP2C19
inducţie de către

ritonavir.

dasabu
vir +

Nu a fost studiat. Așteptat: Poate monitorizarea 
clinică și ajustarea dozei
necesar pentru s-

mefenitoină.
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ S-mefenitoină

ANTIDEPRESIVE
Escitalopram
10 mg singur
doza

dasabu
vir +

↔ es-
citalopram

1.00
(0,96-1,05)

0,87
(0,80-0,95)

N / A Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru
escitalopram.ombitas

vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ S-
Desmetil
citalopram

1.15
(1.10-1.21)

1.36
(1,03-1,80)

N / A

↔ 1.10 1.01 0,89
dasabuvir (0,95-1,27) (0,93-1,10) (0,79-1,00)

↔
ombitasvir

1.09
(1.01-1.18)

1.02
(1.00-1.05)

0,97
(0,92-1,02)

↔
paritaprevir

1.12
(0,88-1,43)

0,98
(0,85-1,14)

0,71
(0,56-0,89)

Duloxetina dasabu
vir +

↓
duloxetină

0,79
(0,67-0,94)

0,75
(0,67-0,83)

N / A
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Medicinal
Produs/
Posibil

Mecanism
de

Interacţiune

DA
N

CU

EFECT Cmax AUC Cjgheab Comentarii clinice

60 mg singur
doza

ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
dasabuvir

0,94
(0,81-1,09)

0,92
(0,81-1,04)

0,88
(0,76-1,01)

Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru
duloxetină.↔

ombitasvir
0,98

(0,88-1,08)
1.00

(0,95-1,06)
1.01

(0,96-1,06)
↓

paritaprevir
0,79

(0,53-1,16)
0,83

(0,62-1,10)
0,77

(0,65-0,91)
Fără ajustare a dozei
necesare pentru 
dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

ANTIFUNGICELE
Ketoconazol
e
400 mg o dată
zilnic

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ keto-
conazol

1.15
(1.09-1.21)

2.17
(2,05-2,29)

N / A Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi 
Rezumatul produsului
Caracteristici pentru
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir).

↑ dasabuvir 1.16
(1,03-1,32)

1.42
(1,26-1,59)

N / A

↔ 0,98 1.17 N / A
Mecanism:
CYP3A4/P-
inhibarea gp
de
ketoconazol
și
paritaprevir/
ritonavir/
ombitasvir

ombitasvir (0,90-1,06) (1.11-1.24)
↑
paritaprevir

1,37
(1,11-1,69)

1,98
(1,63-2,42)

N / A

ANTIHIPERLIPIDEMICE
Gemfibrozil
600 mg de două ori

zilnic

dasabu
vir +
paritapr
evir/
ritonavi
r

↑ dasabuvir 2.01
(1,71-2,38)

11.25
(9.05-
13,99)

N / A Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).

↑
paritaprevir

1.21
(0,94-1,57)

1,38
(1,18-1,61)

N / A

Mecanism:
Creste in
dasabuvir
expunerea este

din cauza

CYP2C8
inhibitie
si creste
în
paritaprevir
este posibil
din cauza

OATP1B1
inhibitie de catre

gemfibrozil.

ANTIMICOBACTERIENE
Rifampicina dasabu

vir +
Ombita
svir/par
itaprevi
r
/ritonav
ir

NeStudiat. Așteptat: Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).Mecanism:

CYP3A4/CY
P2C8
inducţie de către

rifampicina.

↓ dasabuvir
↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

BIGUANIDE ANTIHIPERGLICEMICE ORALE
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Medicinal
Produs/
Posibil

Mecanism
de

Interacţiune

DA
N

CU

EFECT Cmax AUC Cjgheab Comentarii clinice

Metformină dasabu
vir +

↓
metformină

0,77
(0,71-0,83)

0,90
(0,84-0,97)

N / A Fără ajustare a dozei
necesare pentru metformină

500 mg
o singura doza

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0,83
(0,74-0,93)

0,86
(0,78-0,94)

0,95
(0,84-1,07)

atunci când este coadministrat

cu dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
ombitasvir

0,92
(0,87-0,98)

1.01
(0,97-1,05)

1.01
(0,98-1,04)

↓
paritaprevir

0,63
(0,44-0,91)

0,80
(0,61-1,03)

1.22
(1.13-1.31)

BLOCANTE DE CANALE DE CALCIU
Amlodipină
5 mg singur
doza

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
amlodipină

1.26
(1.11-1.44)

2,57
(2,31-2,86)

N / A Scăderea amlodipinei
doza cu 50% si
monitoriza pacientii pentru

efecte clinice.
↔

dasabuvir
1.05

(0,97-1,14)
1.01

(0,96-1,06)
0,95

(0,89-1,01)
Mecanism:
CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir.

↔
ombitasvir

1.00
(0,95-1,06)

1.00
(0,97-1,04)

1.00
(0,97-1,04)

↓
paritaprevir

0,77
(0,64-0,94)

0,78
(0,68-0,88)

0,88
(0,80-0,95)

CONTRACEPTIVELE
etiniloestra
diol/
norgestimate
0,035/0,25 m
g o dată pe zi

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ etinil
estradiol

1.16
(0,90-1,50)

1.06
(0,96-1,17)

1.12
(0,94-1,33)

Etinilestradiol
conţinând oral
contraceptivele sunt
contraindicat
(vezi pct. 4.3).

Metaboliți norgestimat:
↑ norgestrel 2.26

(1,91-2,67)
2,54

(2.09-3.09)
2,93

(2,39-3,57)
↑ nor-

elgestromină
e

2.01
(1,77-2,29)

2,60
(2.30-2.95)

3.11
(2,51-3,85)Mecanism:

eventual datorate

la UGT
inhibitie de catre

paritaprevir,
ombitasvir
și
dasabuvir.

↓ dasabuvir 0,51
(0,22-1,18)

0,48
(0,23-1,02)

0,53
(0,30-0,95)

↔
ombitasvir

1.05
(0,81-1,35)

0,97
(0,81-1,15)

1.00
(0,88-1,12)

↓
paritaprevir

0,70
(0,40-1,21)

0,66
(0,42-1,04)

0,87
(0,67-1,14)

nici-
etindrone
(progestativ
singura pastila)

0,35 mg o dată
zilnic

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ nor-
etindrone

0,83
(0,69-1,01)

0,91
(0,76-1,09)

0,85
(0,64-1,13)

Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru
noretindronă sau
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
dasabuvir

1.01
(0,90-1,14)

0,96
(0,85-1,09)

0,95
(0,80-1,13)

↔
ombitasvir

1.00
(0,93-1,08)

0,99
(0,94-1,04)

0,97
(0,90-1,03)

↑
paritaprevir

1.24
(0,95-1,62)

1.23
(0,96-1,57)

1.43
(1,13-1,80)

DIURETICELE
Furosemid
20 mg singur
doza

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
furosemid

1.42
(1,17-1,72)

1.08
(1.00-1.17)

N / A Monitorizați pacienții pentru

efecte clinice; A
scăderea furosemidului
poate fi necesară o doză de 
până la 50%.

↔
dasabuvir

1.12
(0,96-1,31)

1.09
(0,96-1,23)

1.06
(0,98-1,14)

Mecanism:
eventual datorate

la UGT1A1
inhibitie de catre

paritaprevir,
ombitasvir
și
dasabuvir.

↔
ombitasvir

1.14
(1,03-1,26)

1.07
(1.01-1.12)

1.12
(1,08-1,16)

↔
paritaprevir

0,93
(0,63-1,36)

0,92
(0,70-1,21)

1.26
(1,16-1,38)

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.
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Medicinal
Produs/
Posibil

Mecanism
de

Interacţiune
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ANTIVIRAL HCV
Sofosbuvir dasabu

vir +
↑ sofosbuvir 1,61

(1,38-1,88)
2.12

(1,91-2,37)
N / A Fără ajustare a dozei

necesare pentru sofosbuvir
când este administrat
cu dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

400 mg o dată
zilnic

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ GS-
331007

1.02
(0,90-1,16)

1.27
(1,14-1,42)

N / A

↔ dasabuvir 1.09
(0,98-1,22)

1.02
(0,95-1,10)

0,85
(0,76-0,95)Mecanism:

BCRP și P-
inhibarea gp
de
paritaprevir,
ritonavir și
dasabuvir

↔
ombitasvir

0,93
(0,84-1,03)

0,93
(0,87-0,99)

0,92
(0,88-0,96)

↔
paritaprevir

0,81
(0,65-1,01)

0,85
(0,71-1,01)

0,82
(0,67-1,01)

PRODUSE din plante
Sf. Ioan
must
(hipericul
perforatum)
Mecanism:
CYP3A4
inducţie de către

Sf. Ioan
must.

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

NeStudiat. Așteptat: Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

ANTIVIRALELE HIV: INHIBITORI DE PROTEAZĂ
Pentru un comentariu general privind tratamentul pacienților infectați concomitent cu HIV, inclusiv o discuție despre diferitele regimuri 
antiretrovirale care pot fi utilizate, vă rugăm să consultați secțiunea 4.4 (Tratamentul pacienților infectați concomitent cu HIV) și 
Rezumatul caracteristicilor produsului ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir .
Atazanavir dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
atazanavir

0,91
(0,84-0,99)

1.01
(0,93-1,10)

0,90
(0,81-1,01)

Doza recomandată
de atazanavir este de 300 
mg, fără ritonavir, în
combinatie cu
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Atazanavir
trebuie administrat la

300 mg o dată
zilnic (dată
la acelasi
timp)

↔
dasabuvir

0,83
(0,71-0,96)

0,82
(0,71-0,94)

0,79
(0,66-0,94)

↓
ombitasvir

0,77
(0,70-0,85)

0,83
(0,74-
0,94)

0,89
(0,78-1,02)
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Mecanism:
Creste in
paritaprevir
expunerilor
poate fi datorată

la inhibiţie
de OATP de către

atazanavir.

↑
paritaprevir

1.46
(1,06-1,99)

1,94
(1,34-2,81)

3.26
(2.06-5.16)

în același timp cu 
dasabuvirul
+ ombitasvir/paritaprevi 
r/ritonavir. Ritonavir
doza in
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir va oferi
atazanavir
farmacocinetice
sporire.

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Combinația de
atazanavir și
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
creste bilirubina
niveluri, în special
când ribavirina face 
parte din hepatita C
regim, vezi secțiuni
4.4 și 4.8.

Atazanavir/
ritonavir
300/100 mg
odata pe zi

dasabu
vir +

↔
atazanavir

1.02
(0,92-1,13)

1.19
(1.11-1.28)

1,68
(1,44-1,95)

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0,81
(0,73-0,91)

0,81
(0,71-0,92)

0,80
(0,65-0,98)

↔
ombitasvir

0,83
(0,72-0,96)

0,90
(0,78-1,02)

1.00
(0,89-1,13)(administra

d în
seară)

↑
paritaprevir

2.19
(1,61-2,98)

3.16
(2,40-4,17)

11.95
(8,94-15,98)

Mecanism:
Creste in
paritaprevir
expunerilor
poate fi datorată

la inhibiţie
de
OATP1B1/B
3 și
CYP3A de către

atazanavir
și CYP3A
inhibitie de catre

cel
adiţional
doza de
ritonavir.
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Darunavir dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↓ darunavir 0,92
(0,87-0,98)

0,76
(0,71-0,82)

0,52
(0,47-0,58)

Doza recomandată
de darunavir este de 800 
mg o dată pe zi, fără
ritonavir, când
administrat la
acelasi timp ca
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
(doza de ritonavir în
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir va oferi
darunavir
farmacocinetice
sporire). Acest
regimul poate fi 
utilizat în absența
rezistență extinsă la PI 
(adică lipsa RAM asociate 
cu darunavir), vezi
de asemenea, secțiunea 4.4.

800 mg o dată
zilnic (dată
la acelasi
timp)

↔
dasabuvir

1.10
(0,88-1,37

0,94
(0,78-1,14)

0,90
(0,76-1,06)

↔
ombitasvir

0,86
(0,77-0,95)

0,86
(0,79-0,94)

0,87
(0,82-0,92)

↑
paritaprevir

1,54
(1.14-2.09)

1.29
(1,04-1,61)

1.30
(1,09-1,54)Mecanism:

Necunoscut

Darunavir combinat
cu
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir + dasabuvir nu 
este recomandat în
pacienţii cu rezistenţă 
extinsă la PI.

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

darunavir/
ritonavir
600/100 mg
de doua ori pe zi

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔
darunavir

0,87
(0,79-0,96)

0,80
(0,74-0,86)

0,57
(0,48-0,67)

↓ dasabuvir 0,84
(0,67-1,05)

0,73
(0,62-0,86)

0,54
(0,49-0,61)

↓
ombitasvir

0,76
(0,65-0,88)

0,73
(0,66-0,80)

0,73
(0,64-0,83)Mecanism:

Necunoscut ↓
paritaprevir

0,70
(0,43-1,12)

0,59
(0,44-0,79)

0,83
(0,69-1,01)

darunavir/
ritonavir
800/100 mg
odata pe zi
(administra
d în
seară)

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ darunavir 0,79
(0,70-0,90)

1.34
(1,25-1,43)

0,54
(0,48-0,62)

↓ dasabuvir 0,75
(0,64-0,88)

0,72
(0,64-0,82)

0,65
(0,58-0,72)

↔
ombitasvir

0,87
(0,82-0,93)

0,87
(0,81-0,93)

0,87
(0,80-0,95)

↓
paritaprevir

0,70
(0,50-0,99)

0,81
(0,60-1,09)

1,59
(1.23-2.05)

Mecanism:
Necunoscut

lopinavir /
ritonavir

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit

↔
lopinavir

0,87
(0,76-0,99)

0,94
(0,81-1,10)

1.15
(0,93-1,42)

Lopinavir/ritonavir
400/100 mg de două ori pe zi 
sau 800/200 mg o dată pe zi 
sunt contraindicate

↔
dasabuvir

0,99
(0,75-1,31)

0,93
(0,75-1,15)

0,68
(0,57-0,80)
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400/100 mg
de doua ori pe zi1

aprevir/
ritonavi
r

↔
ombitasvir

1.14
(1,01-1,28)

1.17
(1,07-1,28)

1.24
(1,14-1,34)

cu dasabuvir şi
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir din cauza creșterii 
expunerilor la paritaprevir 
(vezi Rezumatul
Caracteristicile produsului 
ale
ombitasvir/paritaprevir/r 
itonavir).

↑
paritaprevir

2.04
(1.30-3.20)

2.17
(1,63-2,89)

2.36
(1.00-5.55)Mecanism:

Creste in
paritaprevir
expunerilor
poate fi datorată

la inhibiţie
de
CYP3A/eflu
X
transportatori
de lopinavir
si mai sus
doza de
ritonavir.
ANTIVIRALE HIV: INHIBITORI NENUCLEOZIDI DE REVERSE TRANSCRIPTAZE
Rilpivirina2

25 mg o dată
zilnic
administrate
în
dimineaţă,
cu mancare

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ rilpivirina 2,55
(2.08-3.12)

3.25
(2,80-3,77)

3,62
(3.12-4.21)

Coadministrarea
dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir cu
rilpivirina o data pe zi
ar trebui să fie doar

luate in considerare la pacienti

fără QT cunoscut
prelungirea, și
fără alt QT-
prelungire co-
medicinale administrate
produse. Dacă
se folosește combinația,
ECG repetat-
monitorizarea ar trebui să fie

gata, vezi secțiunea 4.4.

↔
dasabuvir

1.18
(1,02-1,37)

1.17
(0,99-1,38)

1.10
(0,89-1,37)

↔
ombitasvir

1.11
(1.02-1.20)

1.09
(1.04-1.14)

1.05
(1.01-1.08)

↑
paritaprevir

1.30
(0,94-1,81)

1.23
(0,93-1,64)

0,95
(0,84-1,07)

Mecanism:
CYP3A
inhibitie de catre

ritonavir.

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Efavirenz/
emtricitabină
/ tenofovir
disoproxil
fumarat
600/300/200
mg o dată
zilnic

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Administrarea concomitentă a regimurilor pe bază de efavirenz 
(inductor enzimatic) cu paritaprevir/ritonavir + dasabuvir a dus la 
creșteri ale ALT și, prin urmare, întreruperea precoce a tratamentului.

Studiul.

Utilizarea concomitentă cu
conţinând efavirenz
regimuri este
contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).

Mecanism:
posibil
enzimă
inducţie de către

efavirenz.

18



Medicinal
Produs/
Posibil

Mecanism
de

Interacţiune

DA
N

CU

EFECT Cmax AUC Cjgheab Comentarii clinice

Nevirapină
etravirina

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

NeStudiat. Așteptat: Utilizarea concomitentă este

contraindicat (vezi
secțiunea 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

ANTIVIRALELE HIV: INHIBITOR DE TRANSFER INTEGRAZĂ
Dolutegravir dasabuvi

r +
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ 1.22
(1,15-1,29)

1,38
(1.30-1.47)

1.36
(1,19-1,55)

Fără ajustare a dozei
necesar pentru dolutegravir 

atunci când este administrat

cu dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

dolutegravir

50 mg o dată
zilnic

↔
dasabuvir

1.01
(0,92-1,11)

0,98
(0,92-1,05)

0,92
(0,85-0,99)

Mecanism:
eventual datorate

la UGT1A1
inhibitie de catre

paritaprevir,
dasabuvir
și
ombitasvir
și CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir

↔
ombitasvir

0,96
(0,89-1,03)

0,95
(0,90-1,00)

0,92
(0,87-0,98)

↔ 0,89 0,84 0,66
paritaprevir (0,69-1,14) (0,67-1,04) (0,59-0,75)

Raltegravir dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
raltegravir

2.33
(1,66-3,27)

2.34
(1,70-3,24)

2.00
(1,17-3,42)

Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru
raltegravir sau dasabuvir
+
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

400 mg de două ori

zilnic Nu există modificări relevante clinic ale dasabuvirului, paritaprevirului,
și expuneri la ombitasvir (pe baza comparației cu

date istorice) au fost observate în timpul co-
administrare.

Mecanism:
UGT1A1
inhibitie de catre

paritaprevir,
ombitasvir
și
dasabuvir.
ANTIVIRALE HIV: INHIBITORI NUCLEOZIDI
abacavir/
lamivudină

dasabu
vir +

↔ abacavir 0,87
(0,78-0,98)

0,94
(0,90-0,99)

N / A Fără ajustare a dozei
necesare pentru abacavir 
sau lamivudină când
administrat cu
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓
lamivudină

0,78
(0,72-0,84)

0,88
(0,82-0,93)

1.29
(1,05-1,58)600/300 mg

odata pe zi ↔
dasabuvir

0,94
(0,86-1,03)

0,91
(0,86-0,96)

0,95
(0,88-1,02)

↔
ombitasvir

0,82
(0,76-0,89)

0,91
(0,87-0,95)

0,92
(0,88-0,96)

↔
paritaprevir

0,84
(0,69-1,02)

0,82
(0,70-0,97)

0,73
(0,63-0,85)
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Em-
tricitabină/
tenofovir
200 mg o dată
zilnic/300 mg
odata pe zi

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ em-
tricitabină

1.05
(1.00-1.12)

1.07
(1.00-1.14)

1.09
(1.01-1.17)

Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru

↔
tenofovir

1.07
(0,93-1,24)

1.13
(1.07-1.20)

1.24
(1,13-1,36)

emtricitabină/tenofovir 
și dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
dasabuvir

0,85
(0,74-0,98)

0,85
(0,75-0,96)

0,85
(0,73-0,98)

↔
ombitasvir

0,89
(0,81-0,97)

0,99
(0,93-1,05)

0,97
(0,90-1,04)

↓
paritaprevir

0,68
(0,42-1,11)

0,84
(0,59-1,17)

1.06
(0,83-1,35)

INHIBITOR DE REDUCTAZĂ HMG CoA
Rosuvastatina
5 mg o dată
zilnic

dasabu
vir +

↑
rosuvastatina

7.13
(5.11-9.96)

2,59
(2.09-3.21)

0,59
(0,51-0,69)

Maximul zilnic
doza de rosuvastatină
trebuie să fie de 5 mg 
(vezi pct. 4.4).

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.07
(0,92-1,24)

1.08
(0,92-1,26)

1.15
(1,05-1,25)

Mecanism:
OATP1B
inhibitie de catre

paritaprevir
și BCRP
inhibitie de catre

dasabuvir
paritaprevir,
și ritonavir.

↔
ombitasvir

0,92
(0,82-1,04)

0,89
(0,83-0,95)

0,88
(0,83-0,94)

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↑
paritaprevir

1,59
(1.13-2.23)

1,52
(1,23-1,90)

1.43
(1,22-1,68)

pravastatina
10 mg o dată
zilnic

dasabu
vir +

↑
pravastatina

1,37
(1,11-1,69)

1,82
(1,60-2,08)

Reduceți pravastatina
doza cu 50%.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.00
(0,87-1,14)

0,96
(0,85-1,09)

1.03
(0,91-1,15) Fără ajustare a dozei

necesare pentru 
dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

Mecanism:
OATP1B1
inhibitie de catre

paritaprevir.

↔
ombitasvir

0,95
(0,89-1,02)

0,94
(0,89-0,99)

0,94
(0,89-0,99)

↔
paritaprevi
r

0,96
(0,69-1,32)

1.13
(0,92-1,38)

1.39
(1,21-1,59)

Fluvastatina dasabu
vir +

Nu a fost studiat. Așteptat: Utilizarea concomitentă cu
fluvastatina și
pitavastatina nu este
recomandat (vezi
secțiunea 4.4).
Temporar
suspendarea de
fluvastatina și
pitavastatina este
recomandat pentru
durata tratamentului. Dacă 

tratamentul cu statine este

necesare în timpul
perioada de tratament, a

treceți la pravastatina cu 
doză redusă sau
rosuvastatina este posibilă.

Mecanism:
OATP1B/BC
inhibarea RP
de
paritaprevir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑
↑
↔ dasabuvir
↔ ombitasvir
↔ paritaprevir

fluvastatina
pitavastatină

Pitavastatină

Mecanism:
OATP1B
inhibitie de catre

paritaprevir.

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.
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IMUNOSUPRESANTE
Ciclosporină
30 mg o dată
singur zilnic
doza3

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
ciclosporină

1.01
(0,85-1,20)

5,82
(4,73-7,14)

15.8
(13.8-18.09)

Când începeți co-
administrare cu
dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, administrați o 
cincime din doza zilnică 
totală de ciclosporină o dată
zilnic cu ombitasvir/
paritaprevir /ritonavir. 
Monitorizați ciclosporina
nivelurile și ajustați 
doza și/sau doza
frecvența după cum este necesar.

↓ dasabuvir 0,66
(0,58-0,75)

0,70
(0,65-0,76)

0,76
(0,71-0,82)

↔
ombitasvir

0,99
(0,92-1,07)

1.08
(1.05-1.11)

1.15
(1,08-1,23)Mecanism:

Efectul asupra

ciclosporina este
din cauza

CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir și
creste in
paritaprevir
expunerilor
poate fi datorată

la
OATP/BCRP
/P-gp
inhibitie de catre

ciclosporină.

↑
paritaprevir

1.44
(1,16-1,78)

1,72
(1,49-1,99)

1,85
(1,58-2,18)

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Everolimus dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
everolimus

4,74
(4,29-5,25)

27.1
(24,5-30,1)

16.1
(14,5-17,9)4

Coadministrarea
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir cu
everolimus nu este
recomandat deoarece
a unei creșteri semnificative a 
everolimusului
expuneri care nu pot
să fie dozată corespunzător

ajustate cu dozele 
disponibile.

0,75 mg
o singura doza ↔

dasabuvir
1.03

(0,90-1,18)
1.08

(0,98-1,20)
1.14

(1,05-1,23)
↔

ombitasvir
0,99

(0,95-1,03)
1.02

(0,99-1,05)
1.02

(0,99-1,06)Mecanism:
Efectul asupra

everolimus este
din cauza

CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir.

↔
paritaprevir

1.22
(1,03-1,43)

1.26
(1,07-1,49)

1.06
(0,97-1,16)

Sirolimus dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ Sirolimus 6.40
(5,34-7,68)

38,0
(31,5-45,8)

19.6
(16,7-22,9)6

Utilizarea concomitentă a

sirolimus cu
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir nu este
recomandat dacă nu
beneficiile depășesc
riscurile (vezi pct. 4.4). 
Dacă sirolimus este

0,5 mg singur
doza5

↔
dasabuvir

1.04
(0,89-1,22)

1.07
(0,95-1,22)

1.13
(1.01-1.25)

Mecanism:
Efectul asupra

sirolimus este

↔
ombitasvir

1.03
(0,93-1,15)

1.02
(0,96-1,09)

1.05
(0,98-1,12)
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din cauza

CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir.

↔
paritaprevir

1.18
(0,91-1,54)

1.19
(0,97-1,46)

1.16
(1.00-1.34)

folosit împreună cu
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, se administrează
sirolimus 0,2 mg de două ori pe 

săptămână (la fiecare 3 sau 4 zile 

în aceleași două zile în fiecare 

săptămână).

Sânge sirolimus
concentrațiile ar trebui
fi monitorizat la fiecare 4 până 
la 7 zile până la 3
jgheab consecutiv
nivelurile au arătat
concentrații stabile de 
sirolimus. Sirolimus
doza si/sau dozarea
frecvența ar trebui să fie
ajustate după cum este necesar.

5 zile după terminarea 

tratamentului cu dasabuvir +

tratamentul cu ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir, doza 
de sirolimus și
frecventa de dozare inainte
pentru a primi dasabuvir
+
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir ar trebui să fie
reluat, împreună cu
monitorizarea de rutină a
sânge sirolimus
concentratii.

Tacrolimus
2 mg singur
doza7

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
tacrolimus

3,99
(3,21-4,97)

57.1
(45,5-
71,7)

16.6
(13,0-21,2)

Utilizarea concomitentă a

tacrolimus cu
dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir nu este
recomandat dacă nu
beneficiile depășesc

↔
dasabuvir

0,85
(0,73-0,98)

0,90
(0,80-1,02)

1.01
(0,91-1,11)Mecanism:

Efectul asupra ↔
ombitasvir

0,93
(0,88-0,99)

0,94
(0,89-0,98)

0,94
(0,91-0,96)
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tacrolimus este
din cauza

CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir.

↓
paritaprevir

0,57
(0,42-0,78)

0,66
(0,54-0,81)

0,73
(0,66-0,80)

riscurile (vezi pct. 
4.4).
Dacă tacrolimus cu
dasabuvir și
se folosesc ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir
concomitent,
tacrolimus nu ar trebui
se administreaza in 
ziua dasabuvir si
sunt inițiate ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. 
Începând a doua zi după 
dasabuvir și
sunt inițiate ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir; 
reinițializați tacrolimus la o 
doză redusă pe baza de 
sânge de tacrolimus
concentratii. The
recomandat
dozarea tacrolimusului este

0,5 mg la fiecare 7 zile.

Tacrolimus întreg
concentrațiile sanguine
ar trebui monitorizat
la iniţiere şi
pe tot parcursul co-

administrare cu
dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir și doza și/sau 
dozarea
frecvența ar trebui să fie
ajustat ca
Necesar. Peste
finalizarea
dasabuvir și
tratament ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir, 
doza adecvată și
frecvența de dozare a
tacrolimus ar trebui să fie
ghidat de evaluare
de sânge de tacrolimus
concentratii.

CHELATORI DE FIER
Deferasirox dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Nu a fost studiat. Așteptat: Deferasirox poate
crește dasabuvirul
expunerilor și trebuie 
utilizat cu prudență.↑ dasabuvir
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MEDICAMENTE UTILIZATE ÎN SCLEROZA MULTIPLĂ
Teriflunomid
e

dasabu
vir +

Nu a fost studiat. Așteptat: Teriflunomida poate
crește dasabuvirul
expunerilor și trebuie 
utilizat cu prudență.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir

OPIOIDE
Metadonă dasabu

vir +
↔ R-

Metadonă
1.04

(0,98-1,11)
1.05

(0,98-1,11)
0,94

(0,87-1,01)
Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru
metadonă și
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

20-120 mg
odata pe zi8

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ S-
Metadonă

0,99
(0,91-1,08)

0,99
(0,89-1,09)

0,86
(0,76-0,96)

↔ ombitasvir/paritaprevir și dasabuvir (pe baza
comparație între studii)

buprenorfina
e/ naloxonă
4-24 mg/1-
6 mg o dată
zilnic8

dasabu
vir +

↑ bu-
prenorfina

2.18
(1,78-2,68)

2.07
(1,78-2,40)

3.12
(2,29-4,27)

Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru
buprenorfină/naloxon
e și dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ norbu-
prenorfina

2.07
(1.42-3.01)

1,84
(1.30-2.60)

2.10
(1,49-2,97)

↑ naloxonă 1.18
(0,81-1,73)

1.28
(0,92-1,79)

N / A

Mecanism:
CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir și
UGT
inhibitie de catre

paritaprevir,
ombitasvir
și
dasabuvir.

↔ ombitasvir/paritaprevir și dasabuvir (pe baza
comparație între studii)

RELAXANTE MUSCALE
Carisoprodol
250 mg
o singura doza

dasabu
vir +

↓
Carisoprodol

0,54
(0,47-0,63)

0,62
(0,55-0,70)

N / A Fără ajustare a dozei
cerut pentru
carisoprodol; crește
doza dacă clinic
indicat.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ dasabuvir 0,96
(0,91-1,01)

1.02
(0,97-1,07)

1.00
(0,92-1,10)Mecanism:

CYP2C19
inducţie de către

ritonavir

↔
ombitasvir

0,98
(0,92-1,04)

0,95
(0,92-0,97)

0,96
(0,92-0,99)

↔
paritaprevir

0,88
(0,75-1,03)

0,96
(0,85-1,08)

1.14
(1,02-1,27)

Ciclobenzap
rin 5 mg
o singura doza

dasabu
vir +

↓
ciclobenzap
rină

0,68
(0,61-0,75)

0,60
(0,53-0,68)

N / A Nicio ajustare a dozei pentru 
ciclobenzaprină
necesar; crește doza 
dacă este indicat clinic.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ dasabuvir 0,98
(0,90-1,07)

1.01
(0,96-1,06)

1.13
(1.07-1.18)Mecanism:

scădea
eventual datorate

la CYP1A2
inducţie de către

ritonavir

↔
ombitasvir

0,98
(0,92-1,04)

1.00
(0,97-1,03)

1.01
(0,98-1,04)

↔
paritaprevir

1.14
(0,99-1,32)

1.13
(1,00-1,28)

1.13
(1.01-1.25)

ANALGEZICELE NARCOTICE
Paracetamol
(dată ca
doză fixă

dasabu
vir +

↔
Paracetamo
l

1.02
(0,89-1,18)

1.17
(1,09-1,26)

N / A Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru
paracetamol cândombitas
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hidrocodonă
/paracetamol
)

vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1,01-1,26)

1.12
(1,05-
1.19)

1.16
(1,08-1,25)

administrat cu
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/

↔ 1.01 0,97 0,93 ritonavir.
300 mg
o singura doza

ombitasvir (0,93-1,10) (0,93-1,02) (0,90-0,97)
↔ 1.01 1.03

(0,89-1,18)
1.10

(0,97-1,26)paritaprevir (0,80-1,27)
Hidrocodonă
(după cum este dat în a

doză fixă
hidrocodonă
/paracetamol
)

dasabu
vir +

↑ hidrocod
unu

1.27
(1.14-
1,40)

1,90
(1,72-
2.10)

N / A O reducere de
hidrocodonă doza de
50% și/sau clinic
monitorizarea ar trebui să fie

considerat când
administrat cu

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

Modificări pentru dasabuvir și ombitasvir, paritaprevir dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir5 mg singur

doza
sunt aceleași cu cele arătate pentru paracetamol de mai sus

/ritonavir.

Mecanism:
CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir
INHIBITORI A POMPEI DE PROTONI
Omeprazol
40 mg o dată
zilnic

dasabu
vir +

↓
omeprazol

0,62
(0,48-0,80)

0,62
(0,51-0,75)

N / A Dacă este indicat clinic, 
doze mai mari de
omeprazolul ar trebui să fie
folosit.

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1,03-1,25)

1.08
(0,98-1,20)

1.05
(0,93-1,19)

Mecanism:
CYP2C19
inducţie de către

ritonavir.

↔
ombitasvir

1.02
(0,95-1,09)

1.05
(0,98-1,12)

1.04
(0,98-1,11)

↔
paritaprevir

1.19
(1,04-1,36)

1.18
(1,03-1,37)

0,92
(0,76-1,12)

Esomeprazol
e
Lansoprazol
Mecanism:
CYP2C19
inducţie de către

ritonavir.

Nu a fost studiat. Așteptat:
↓ esomeprazol, lansoprazol

Dacă este indicat clinic, 
doze mai mari de
esomeprazol/lansopraz
poate fi nevoie de ole.

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

SEDATIVE / HIPNOTICE
Zolpidem
5 mg singur
doza

dasabu
vir +

↔
zolpidem

0,94
(0,76-1,16)

0,95
(0,74-1,23)

N / A Nu este necesară ajustarea 
dozei pentru zolpidem.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0,93
(0,84-1,03)

0,95
(0,84-1,08)

0,92
(0,83-1,01)

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
ombitasvir

1.07
(1.00-1.15)

1.03
(1.00-1.07)

1.04
(1.00-1.08)

↓
paritaprevir

0,63
(0,46-0,86)

0,68
(0,55-0,85)

1.23
(1,10-1,38)

Diazepam dasabu
vir +

↓diazepam 1.18
(1.07-1.30)

0,78
(0,73-0,82)

Fără ajustare a dozei
necesar pentru diazepam;
creste doza daca
indicat clinic.

N / A

2 mg singur
doza

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ 1.10
(1.03-1.19)

0,56
(0,45-0,70)

N / A
nordiazepam

↔
dasabuvir

1.05
(0,98-1,13)

1.01
(0,94-1,08)

1.05
(0,98-1,12)Mecanism:

CYP2C19 ↔
ombitasvir

1.00
(0,93-1,08)

0,98
(0,93-1,03)

0,93
(0,88-0,98)
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inducţie de către

ritonavir
↔

paritaprevir
0,95

(0,77-1,18)
0,91

(0,78-1,07)
0,92

(0,82-1,03)
Alprazolam
0,5 mg singur
doza

dasabu
vir +

↑
alprazolam

1.09
(1.03-1.15)

1.34
(1,15-1,55)

N / A Monitorizarea clinică a
pacientii este

recomandat. A
scăderea alprazolamului
doza poate fi considerată 
pe baza clinică
raspuns.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0,93
(0,83-1,04)

0,98
(0,87-1,11)

1.00
(0,87-1,15)

Mecanism:
CYP3A4
inhibitie de catre

ritonavir.

↔
ombitasvir

0,98
(0,93-1,04)

1.00
(0,96-1,04)

0,98
(0,93-1,04)

↔
paritaprevir

0,91
(0,64-1,31)

0,96
(0,73-1,27)

1.12
(1,02-1,23)

Fără ajustare a dozei
necesare pentru dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

HORMONI TIROIDIENI
Levotiroxină
e

dasabu
vir +

Nu a fost studiat. Așteptat: Monitorizarea clinică și 
ajustarea dozei pot fi 
necesare pentru
levotiroxină.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ levotiroxină
Mecanism:
UGT1A1
inhibitie de catre

paritaprevir,
ombitasvir
și
dasabuvir.

26



Medicinal
Produs/
Posibil

Mecanism
de

Interacţiune

DA
N

CU

EFECT Cmax AUC Cjgheab Comentarii clinice

1. Lopinavir/ritonavir 800/200 mg o dată pe zi (administrat seara) a fost, de asemenea, administrat cu dasabuvir 
cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Efectul asupra Cmaxși ASC a AAD și lopinavir a fost similară cu cea 
observată atunci când lopinavir/ritonavir 400/100 mg de două ori pe zi a fost administrat cu dasabuvir și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

2. Rilpivirina a fost, de asemenea, administrată cu alimente seara și la 4 ore după cină cu dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir în studiu. Efectul asupra expunerii la rilpivirină a fost similar cu cel 
observat atunci când rilpivirina a fost administrată dimineața cu alimente cu dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

3. Ciclosporină 100 mg administrată singură și 30 mg administrată cu dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. 
Rapoartele ciclosporinei normalizate sunt prezentate pentru interacțiunea cu dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

4. C12:= concentrație la 12 ore după doza unică de everolimus.

5. Sirolimus 2 mg a fost administrat singur, 0,5 mg administrat cu dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. 
Raporturile de sirolimus normalizate sunt prezentate pentru interacțiunea cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
+ dasabuvir.

6. C24:= concentrație la 24 de ore după doza unică de ciclosporină, tacrolimus sau sirolimus.

7. Tacrolimus 2 mg a fost administrat singur și 2 mg au fost administrați cu dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. 
Raporturile normalizate ale dozei de tacrolimus sunt prezentate pentru interacțiunea cu dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

8. Parametrii normalizați ai dozei raportați pentru metadonă, buprenorfină și naloxonă.

Notă: Dozele utilizate pentru dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir au fost: ombitasvir 25 mg paritaprevir 150 
mg, ritonavir 100 mg, o dată pe zi și dasabuvir 400 mg de două ori pe zi sau 250 mg de două ori pe zi. Expunerile la 
dasabuvir obținute cu formula de 400 mg și tableta de 250 mg sunt similare. dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a fost administrat în doze multiple în toate studiile de interacțiune medicamentoasă, cu excepția 
studiilor de interacțiune medicamentoasă cu carbamazepină, gemfibrozil, ketoconazol și
sulfametoxazol/trimetoprim.

Populatie pediatrica

Studiile privind interacțiunile medicamentoase au fost efectuate numai la adulți.

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Femei aflate la vârsta fertilă/contracepție la bărbați și femei

Trebuie luată precauție extremă pentru a evita sarcina la pacientele de sex feminin și la partenerele de sex feminin ale 
pacienților de sex masculin atunci când dasabuvirul este utilizat cu ribavirină. Au fost demonstrate efecte teratogene și/
sau embriocide semnificative la toate speciile de animale expuse la ribavirină; prin urmare, ribavirina este contraindicată 
la femeile însărcinate și la partenerii de sex masculin ai femeilor însărcinate. Consultați Rezumatul caracteristicilor 
produsului pentru ribavirină pentru informații suplimentare.

Pacienți de sex feminin:Femeile aflate la vârsta fertilă nu trebuie să primească ribavirină decât dacă utilizează o 
formă eficientă de contracepție în timpul tratamentului cu ribavirină și timp de 4 luni după tratament.

Pacienți de sex masculin și partenerele lor de sex feminin:Fie pacienții de sex masculin, fie partenerele lor aflate la vârsta 
fertilă trebuie să utilizeze o formă de contracepție eficientă în timpul tratamentului cu ribavirină și timp de 7 luni după 
tratament.
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Etinilestradiol este contraindicat în asociere cu dasabuvir (vezi pct. 4.3). Vezi informații 
suplimentare despre contraceptivele hormonale specifice la pct. 4.3 și 4.4.

Sarcina

Există date foarte limitate despre utilizarea dasabuvir la femeile gravide. Studiile la animale nu indică efecte 
dăunătoare directe sau indirecte cu privire la toxicitatea asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Ca 
măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea dasabuvirului în timpul sarcinii.

Dacă ribavirina este administrată concomitent cu dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, se aplică 
contraindicațiile privind utilizarea ribavirinei în timpul sarcinii (vezi și Rezumatul caracteristicilor produsului 
ribavirinei).

Alăptarea

Nu se știe dacă dasabuvirul și metaboliții sunt excretați în laptele matern uman. Datele 
farmacocinetice disponibile la animale au arătat excreția dasabuvirului și a metaboliților în lapte (vezi 
pct. 5.3). Din cauza potențialului de reacții adverse de la medicament la sugarii alăptați, trebuie luată 
o decizie întreruperea alăptării sau întreruperea tratamentului cu dasabuvir, ținând cont de 
importanța terapiei pentru mamă. Pacienții cărora li se administrează ribavirină trebuie să consulte, 
de asemenea, Rezumatul caracteristicilor produsului ribavirinei.

Fertilitate

Nu sunt disponibile date la om privind efectul dasabuvirului asupra fertilităţii. Studiile la animale nu indică 
efecte nocive asupra fertilităţii (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dasabuvir nu are nicio influență sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi 
utilaje. Pacienții trebuie informați că a fost raportată oboseală în timpul tratamentului cu dasabuvir în asociere cu 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și ribavirină (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

La subiecții cărora li sa administrat dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină, cele mai 
frecvent raportate reacții adverse (mai mult de 20% dintre subiecți) au fost oboseala și greața. Proporția 
subiecților care au întrerupt definitiv tratamentul din cauza reacțiilor adverse a fost de 0,2% (5/2.044) și 4,8% 
(99/2.044) dintre subiecți au avut reduceri ale dozei de ribavirină din cauza reacțiilor adverse.

Lista tabelată a reacțiilor adverse

Rezumatul siguranței se bazează pe datele cumulate din studiile clinice de fază 2 și 3 la subiecții cărora li s-a 
administrat dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără ribavirină. Majoritatea reacțiilor adverse 
prezentate în Tabelul 3 au fost de gradul 1 de severitate la dasabuvir și
regimuri care conțin ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Reacțiile adverse sunt enumerate mai jos în funcție de clasificarea pe sisteme și organe și de frecvență. Frecvențele sunt definite după 

cum urmează: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 până la <1/10), mai puțin frecvente (≥1/1000 până la <1/100), rare (≥1/10000 

până la <1 /1.000) sau foarte rare (<1/10.000).
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Tabel 3. Reacții adverse identificate la dasabuvir în combinație cu ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir sau ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și ribavirină

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

+ ribavirină*
N = 2.044

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavirFrecvență

N = 588
Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic
Uzual Anemie
Tulburări ale sistemului imunitar

Frecvență
necunoscut

Reacții anafilactice Reacții anafilactice

Tulburări de metabolism și nutriție
Mai puțin frecvente Deshidratare
Tulburari psihiatrice
Foarte comun Insomnie
Tulburări gastrointestinale
Foarte comun Greață, diaree
Uzual Vărsături
Tulburări hepatobiliare
Frecvență
necunoscut

Decompensare hepatică și 
insuficiență hepatică

Decompensare hepatică și 
insuficiență hepatică

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat
Foarte comun Prurit
Uzual Prurit
Rar Angioedem Angioedem
Tulburări generale și afecțiuni la locul de administrare și administrare

Astenie
Foarte comun

Oboseală

* Setul de date include toți subiecții infectați cu genotipul 1 din studiile de fază 2 și 3, inclusiv subiecții cu ciroză. Notă: Pentru 
anomalii de laborator, consultați Tabelul 4.

Descrierea reacțiilor adverse selectate

Comparativ cu subiecții fără ciroză, la subiecții cu ciroză compensată a existat o rată crescută de 
hiperbilirubinemie indirectă atunci când ribavirina a fost parte a regimului.

Anomalii de laborator
Modificările în parametrii selectați de laborator sunt descrise în Tabelul 4. O tabulare una lângă alta este furnizată pentru a 
simplifica prezentarea; nu ar trebui făcute comparații directe între studiile care diferă în ceea ce privește designul studiilor.
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Tabelul 4. Anomalii de laborator selectate emergente ale tratamentului

SAFIR I și II PERLA II, III și IV TURCOAZ II
(subiecți cu ciroză)

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirină

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirinăParametrii de laborator

12 săptămâni

N = 770
n (%)

12 săptămâni

N=509
n (%)

12 sau 24 de săptămâni

N=380
n (%)

ALT
> 5-20 × LSN* (Grad 3) 6/765 (0,8%) 1/509 (0,2%) 4/380 (1,1%)
> 20 × LSN (gradul 4) 3/765 (0,4%) 0 2/380 (0,5%)

Hemoglobină
<100-80 g/L (gradul 2) 41/765 (5,4%) 0 30/380 (7,9%)
<80-65 g/L (gradul 3) 1/765 (0,1%) 0 3/380 (0,8%)
<65 g/L (Grad 4) 0 0 1/380 (0,3%)
Bilirubina totală
> 3-10 × LSN (gradul 3) 19/765 (2,5%) 2/509 (0,4%) 37/380 (9,7%)
> 10 × LSN (gradul 4) 1/765 (0,1%) 0 0

* ULN: Limita superioară a normalului

Creșteri ale ALT serice

Într-o analiză combinată a studiilor clinice cu dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu și fără ribavirină, 1% dintre subiecți au prezentat niveluri serice de 

ALT mai mari de 5 ori limita superioară a normalului (ULN) după începerea tratamentului. Deoarece incidența unor astfel de creșteri a fost de 26% în rândul 

femeilor care iau concomitent un medicament care conține etinilestradiol, astfel de medicamente sunt contraindicate cu dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/

ritonavir. Nu a fost observată nicio creștere a incidenței creșterilor ALT cu alte tipuri de estrogeni sistemici utilizați în mod obișnuit pentru terapia de substituție 

hormonală (de exemplu, estradiol și estrogeni conjugați). Creșterile ALT au fost de obicei asimptomatice, au apărut în general în primele 4 săptămâni de 

tratament (timp mediu 20 de zile, intervalul 8-57 de zile) și cele mai multe s-au rezolvat cu terapia în curs. Doi pacienți au întrerupt tratamentul cu dasabuvir și 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir din cauza creșterii ALT, inclusiv unul pe etinilestradiol. Trei au întrerupt dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir timp de 

una până la șapte zile, inclusiv una cu etinilestradiol. Majoritatea acestor creșteri ale ALT au fost tranzitorii și au fost evaluate ca fiind legate de dasabuvir și 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Creșterile ALT nu au fost în general asociate cu creșterea bilirubinei. Ciroza nu a fost un factor de risc pentru creșterea ALT (vezi 

pct. 4.4). Majoritatea acestor creșteri ale ALT au fost tranzitorii și au fost evaluate ca fiind legate de dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Creșterile ALT 

nu au fost în general asociate cu creșterea bilirubinei. Ciroza nu a fost un factor de risc pentru creșterea ALT (vezi pct. 4.4). Majoritatea acestor creșteri ale ALT au 

fost tranzitorii și au fost evaluate ca fiind legate de dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Creșterile ALT nu au fost în general asociate cu creșterea 

bilirubinei. Ciroza nu a fost un factor de risc pentru creșterea ALT (vezi pct. 4.4).

Creșteri ale bilirubinei serice

Au fost observate creșteri tranzitorii ale bilirubinei serice (predominant indirecte) la subiecții cărora li s-a 
administrat dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină, legate de inhibarea transportatorilor 
bilirubinei OATP1B1/1B3 de către paritaprevir și hemoliza indusă de ribavirină. Creșterile bilirubinei au apărut 
după inițierea tratamentului, au atins vârful în săptămâna 1 de studiu și, în general, s-au rezolvat cu terapia 
continuă. Creșterile bilirubinei nu au fost asociate cu creșterea aminotransferazelor. Frecvența creșterilor 
indirecte ale bilirubinei a fost mai mică în rândul subiecților care nu au primit ribavirină.

Beneficiarii de transplant hepatic

Profilul general de siguranță la primitorii de transplant infectați cu VHC cărora li s-a administrat dasabuvir 
și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și ribavirină (în plus față de medicamentele lor imunosupresoare) a fost 
similar cu subiecții tratați cu dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și ribavirină în faza 3 clinică. 
studii, deși unele reacții adverse au crescut în frecvență. 10 subiecți (29,4%) au avut cel puțin o valoare a 
hemoglobinei după valoarea inițială mai mică de 10 g/dL. 10 din 34 de subiecți (29,4%) au modificat doza 
de ribavirină din cauza scăderii hemoglobinei și 2,9% (1/34) au avut un
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întreruperea ribavirinei. Modificarea dozei de ribavirină nu a afectat ratele SVR. 5 subiecți au necesitat 
eritropoetină, toți dintre care au inițiat ribavirină la doza inițială de 1000 până la 1200 mg pe zi. Niciun subiect nu 
a primit o transfuzie de sânge.

Pacienți co-infectați HIV/VHC

Profilul general de siguranță la subiecții co-infectați cu VHC/HIV-1 a fost similar cu cel observat la subiecții 
monoinfectați cu VHC. Creșteri tranzitorii ale bilirubinei totale >3 x LSN (mai ales indirecte) au avut loc la 17 
(27,0%) subiecți; 15 dintre acești subiecți primeau atazanavir. Niciunul dintre subiecții cu hiperbilirubinemie nu a 
avut creșteri concomitente ale aminotransferazelor.

Subiecți infectați cu GT1, cu sau fără ciroză, cu insuficiență renală severă sau boală renală în stadiu 
terminal (IRST)
Dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără ribavirină au fost evaluați la 68 de subiecți cu infecție de 
genotip 1, cu sau fără ciroză, care au insuficiență renală severă sau BRST (vezi pct. 5.1). Profilul general de 
siguranță la subiecții cu insuficiență renală severă a fost similar cu cel observat în studiile anterioare de fază 3 la 
subiecți fără insuficiență renală severă, cu excepția faptului că o proporție mai mare de subiecți a necesitat 
intervenție din cauza scăderilor hemoglobinei serice asociate ribavirinei. Nivelul mediu de hemoglobină inițial a 
fost de 12,1 g/dL, iar scăderea medie a hemoglobinei la sfârșitul tratamentului pentru subiecții care iau RBV a fost 
de 1,2 g/dL. Treizeci și nouă din cei 50 de subiecți care au primit ribavirină au necesitat întreruperea administrării 
ribavirinei, iar 11 dintre acești subiecți au fost tratați și cu eritropoetină. Patru subiecți au prezentat un nivel de 
hemoglobină < 8 g/dL. Doi subiecți au primit o transfuzie de sânge. Evenimentele adverse ale anemiei nu au fost 
observate la cei 18 subiecți infectați cu GT1b care nu au primit ribavirină. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau 
fără dasabuvir a fost, de asemenea, evaluat fără ribavirină la 18 pacienți infectați cu GT1a și GT4; nu au fost 
observate evenimente adverse de anemie la acești subiecți.

Populatie pediatrica

Siguranța dasabuvirului la copii și adolescenți cu vârsta < 18 ani nu a fost încă stabilită. Nu sunt 
disponibile date.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. 
Permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Sănătate
profesioniștii sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin sistemul național de raportare
enumerate înAnexa V.

4.9 Supradozaj

Cea mai mare doză unică documentată de dasabuvir administrată voluntarilor sănătoși a fost de 2 g. Nu au fost 
observate reacții adverse asociate medicamentului din studiu sau anomalii de laborator semnificative clinic. În 
caz de supradozaj, se recomandă ca pacientul să fie monitorizat pentru orice semne sau simptome ale reacțiilor 
sau efectelor adverse și instituirea imediată a tratamentului simptomatic adecvat.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antivirale de uz sistemic; antivirale cu acțiune directă, cod ATC: J05AP09

Mecanism de acțiune
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Dasabuvir este un inhibitor non-nucleozidic al ARN polimerazei dependente de ARN VHC, codificată de 
gena NS5B, care este esențială pentru replicarea genomului viral.

Administrarea concomitentă de dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir combină trei medicamente 
antivirale cu acțiune directă, cu mecanisme distincte de acțiune și profiluri de rezistență care nu se suprapun, 
pentru a viza VHC în mai multe etape ale ciclului de viață viral. Consultați Rezumatul caracteristicilor 
produsului ombitasvir/paritaprevir/ritonavir pentru proprietățile sale farmacologice.

Activitate în culturi celulare și studii biochimice

CE50de dasabuvir împotriva tulpinilor de genotip 1a-H77 și 1b-Con1 în testele de cultură celulară de replicon HCV 
a fost de 7,7 și, respectiv, 1,8 nM. Activitatea de replicon a dasabuvirului a fost atenuată de 12 până la 13 ori în 
prezența a 40% plasmă umană. CE medie50de dasabuvir împotriva repliconilor care conțin NS5B dintr-un grup 
de izolate de genotip 1a și 1b naive tratate în testul culturii celulare de replicon HCV a fost de 0,77 nM (interval 
0,4 până la 2,1 nM; n=11) și 0,46 nM (interval 0,2 până la 2 nM; =10), respectiv. În testele biochimice, dasabuvirul 
a inhibat un grup de polimeraze de genotip 1a și 1b cu un IC mediu50valoare de 4,2 nM (interval de la 2,2 la 10,7 
nM; n=7).

Metabolitul M1 al dasabuvirului a avut CE50valori de 39 și 8 nM față de tulpinile de genotip 1a-H77 și 1b-
Con1 în testele culturii celulare de replicon VHC, respectiv, și activitatea metabolitului M1 a fost atenuată 
de 3 până la 4 ori în prezența a 40% plasmă umană. Dasabuvirul a avut o activitate redusă în testele 
biochimice împotriva polimerazelor NS5B din genotipurile VHC 2a, 2b, 3a și 4a (IC50valori cuprinse între 
900 nM şi >20 μM).

Rezistenţă

În cultura celulară
Rezistența la dasabuvir conferită de variantele din NS5B selectate în cultura celulară sau identificate în 
studiile clinice de fază 2b și 3 a fost caracterizată fenotipic în genotipul corespunzător 1a sau 1b repliconi.

În genotipul 1a, substituțiile C316Y, M414T, Y448H, A553T, G554S, S556G/R și Y561H în NS5B HCV au redus 
susceptibilitatea la dasabuvir. În repliconul de genotip 1a, activitatea dasabuvirului a fost redusă de 21 până la 32 
de ori prin substituțiile M414T, S556G sau Y561H; de 152 până la 261 ori prin substituţiile A553T, G554S sau 
S556R; și de 1472 și 975 de ori prin substituțiile C316Y și respectiv Y448H. G558R și D559G/N au fost observate ca 
substituții apărute la tratament, dar activitatea dasabuvirului împotriva acestor variante nu a putut fi evaluată din 
cauza capacității de replicare slabe. În genotipul 1b, substituțiile C316N, C316Y, M414T, Y448H și S556G în NS5B 
HCV au redus susceptibilitatea la dasabuvir. Activitatea dasabuvirului a fost redusă de 5 și de 11 ori de către 
C316N și, respectiv, S556G; 46 de ori de M414T sau Y448H; și 1569 de ori prin substituțiile C316Y din repliconul de 
genotip 1b. Dasabuvir a păstrat activitatea completă împotriva repliconilor care conțin substituții S282T în situsul 
de legare a nucleozidelor, M423T în situsul inferior al degetului mare și P495A/S, P496S sau V499A în situsul 
superior al degetului mare.

Efectul substituțiilor/polimorfismelor inițiale ale VHC asupra răspunsului la tratament
O analiză comună a subiecților cu infecție cu VHC de genotip 1, care au fost tratați cu dasabuvir, ombitasvir 
și paritaprevir cu sau fără ribavirină în studiile clinice de fază 2b și 3, a fost efectuată pentru a explora 
asocierea dintre substituțiile/polimorfismele NS3/4A, NS5A sau NS5B de bază. și rezultatul tratamentului în 
aceste regimuri recomandate.

În cele peste 500 de probe de genotip 1a din această analiză, cele mai frecvent observate variante asociate 
rezistenței au fost M28V (7,4%) în NS5A și S556G (2,9%) în NS5B. Q80K, deși un polimorfism foarte răspândit 
în NS3 (41,2% din probe), conferă rezistență minimă la paritaprevir. Variantele asociate rezistenței la 
pozițiile aminoacizilor R155 și D168 în NS3 au fost rar observate (mai puțin de 1%) la momentul inițial. În 
cele peste 200 de probe de genotip 1b din această analiză, cele mai frecvent observate variante asociate 
rezistenței observate au fost Y93H (7,5%) în NS5A și C316N (17,0%) și S556G (15%) în NS5B. Având în vedere 
ratele scăzute de eșec virologic observate
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cu regimurile de tratament recomandate pentru subiecții infectați cu genotipul 1a și 1b cu VHC, prezența 
variantelor inițiale pare să aibă un impact redus asupra probabilității de a obține RVS.

În studiile clinice
Din cei 2510 subiecți infectați cu VHC de genotip 1 care au fost tratați cu regimuri care conțin dasabuvir, 
ombitasvir și paritaprevir cu sau fără ribavirină (timp de 8, 12 sau 24 de săptămâni) în studiile clinice de fază 
2b și 3, un total de 74 de subiecți (3%) au experimentat insuficiență virusologică (în primul rând recădere 
după tratament). Variantele apărute la tratament și prevalența lor în aceste populații de eșec virologic sunt 
prezentate în Tabelul 5. La cei 67 de subiecți infectați cu genotipul 1a, variantele NS3 au fost observate la 50 
de subiecți, variantele NS5A au fost observate la 46 de subiecți, variantele NS5B au fost observate la 37 de 
subiecți, și variante de tratament emergente au fost observate în toate cele 3 ținte de medicament la 30 de 
subiecți. La cei 7 subiecți infectați cu genotipul 1b, variantele apărute la tratament au fost observate în NS3 
la 4 subiecți, în NS5A la 2 subiecți și atât la NS3, cât și la NS5A la 1 subiect.

Tabel 5. Substituții de aminoacizi apărute la tratament în analiza grupată a dasabuvir și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, cu și fără regimuri RBV în studiile clinice de fază 2b și de 
fază 3 (N=2510)

Genotipul 1a
N=67b

% (n)

Genotipul 1b
N=7
% (n)Ţintă Substituții emergente de aminoaciziA

NS3 V55Ic

Y56Hc

I132Vc

R155K
D168A
D168V
D168Y
V36Ac, V36Mc, F43Lc, D168H, E357Kc

6 (4)
9 (6)
6 (4)
13,4 (9)
6 (4)
50,7 (34)
7,5 (5)
< 5%

- -
42,9 (3)d

- -
- -
- -
42,9 (3)d

- -
- -

NS5A M28T
M28Ve

Q30Re

Y93H
H58D, H58P, Y93N

20,9 (14)
9 (6)
40,3 (27)

- -
- -
- -
28,6 (2)
- -< 5%

NS5B A553T
S556G
C316Y, M414T, G554S, S556R, G558R, 
D559G, D559N, Y561H

6.1 (4)
33,3 (22)
< 5%

- -
- -
- -

A. Observat la cel puțin 2 subiecți de același subtip.
b. N=66 pentru ținta NS5B.
c. Substituțiile au fost observate în combinație cu alte substituții emergente la poziția NS3 R155 sau D168.

d. Observat în combinație la subiecții infectați cu genotipul 1b.
e. Observat în combinație la 6% (4/67) dintre subiecți.
Notă: Următoarele variante au fost selectate în cultura celulară, dar nu au fost emergente de tratament: 
variantele NS3 A156T în genotipul 1a și R155Q și D168H în genotipul 1b; Variantele NS5A Y93C/H în genotipul 
1a și L31F/V sau Y93H în combinație cu L28M, L31F/V sau P58S în genotipul 1b; și variantele NS5B Y448H în 
genotipul 1a și M414T și Y448H în genotipul 1b.

Persistența substituțiilor asociate rezistenței

Persistența substituțiilor de aminoacizi asociate rezistenței dasabuvir, ombitasvir și paritaprevir în NS5B, NS5A și, 
respectiv, NS3, a fost evaluată la subiecții infectați cu genotipul 1a în studiile de fază 2b. Variantele emergente de 
tratament cu Dasabuvir M414T, G554S, S556G, G558R sau D559G/N în NS5B au fost observate la 34 de subiecți. 
Variantele apărute în urma tratamentului cu ombitasvir M28T, M28V sau Q30R în NS5A au fost observate la 32 
de subiecți. Variantele apărute la tratament cu paritaprevir V36A/M, R155K sau D168V au fost observate în NS3 la 
47 de subiecți.
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Variantele NS3 V36A/M și R155K și variantele NS5B M414T și S556G au rămas detectabile în săptămâna 48 post-
tratament, în timp ce varianta NS3 D168V și toate celelalte variante NS5B nu au fost observate în săptămâna 48 
post-tratament. Toate variantele apărute după tratament au rămas detectabile în NS5A. Săptămâna 48. Datorită 
ratelor ridicate de RVS în genotipul 1b, tendințele de persistență a variantelor apărute la tratament în acest 
genotip nu au putut fi stabilite.

Lipsa detectării virusului care conține o substituție asociată rezistenței nu indică faptul că virusul rezistent 
nu mai este prezent la niveluri semnificative clinic. Impactul clinic pe termen lung al apariției sau 
persistenței virusului care conține dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir - substituții asociate 
rezistenței asupra tratamentului viitor este necunoscut.

Rezistență încrucișată

Rezistența încrucișată este de așteptat între inhibitorii NS5A, inhibitorii de protează NS3/4A și inhibitorii non-
nucleozidici NS5B pe clasă. Nu a fost studiat impactul experienței anterioare de tratament cu dasabuvir, 
ombitasvir sau paritaprevir asupra eficacității altor inhibitori NS5A, inhibitori de protează NS3/4A sau inhibitori 
NS5B.

Eficacitate și siguranță clinică

Eficacitatea și siguranța dasabuvirului în combinație cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu și fără 
ribavirină au fost evaluate în opt studii clinice de fază 3, inclusiv două studii exclusiv la subiecți cu ciroză 
compensată (Child-Pugh A), la peste 2360 de subiecți cu genotip 1. infecția cronică cu hepatită C, așa cum 
este rezumată în tabelul 6.

Tabelul 6. Studii multicentrice globale de fază 3 efectuate cu dasabuvir și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără ribavirină (RBV).

Un numar de
subiectii tratati

Genotipul HCV
(GT)Proces Rezumatul designului studiului

Tratament naiv, fără ciroză
Brațul A: dasabuvir și ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brațul B: 
Placebo

SAFIR I 631 GT1

Brațul A: dasabuvir și ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brațul B: 
dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLA III 419 GT1b

Brațul A: dasabuvir și ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brațul B: 
dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLA IV 305 GT1a

GRANAT
(deschis)

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (8 săptămâni)

166 GT1b

Peginteferon+ribavirina-experimentat, fara ciroza
Brațul A: dasabuvir și ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brațul B: 
Placebo

SAFIR II 394 GT1

Brațul A: dasabuvir și ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brațul B: 
dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLA II
(deschis) 179 GT1b

Tratament naiv și peginterferon+ribavirină cu experiență, cu ciroză compensată
Brațul A: dasabuvir și ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (12 săptămâni)

Brațul B: dasabuvir și ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (24 săptămâni)

TURCOAZ II
(deschis) 380 GT1
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dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (12 
săptămâni)

TURCOAZ III
(deschis) 60 GT1b

În toate cele opt studii, doza de dasabuvir a fost de 250 mg de două ori pe zi, iar doza de ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir a fost de 25 mg/150 mg/100 mg o dată pe zi. Pentru subiecții care au primit ribavirină, doza de ribavirină a 
fost de 1000 mg pe zi pentru subiecții care cântăresc mai puțin de 75 kg sau 1200 mg pe zi pentru subiecții cu o 
greutate mai mare sau egală cu 75 kg.

Răspunsul virusologic susținut (SVR) a fost obiectivul principal pentru a determina rata de vindecare a HCV în 
studiile de fază 3 și a fost definit ca ARN HCV necuantificabil sau nedetectabil la 12 săptămâni după încheierea 
tratamentului (SVR12). Durata tratamentului a fost fixată în fiecare studiu și nu a fost ghidată de nivelurile de 
ARN HCV ale subiecților (fără algoritm ghidat de răspuns). Valorile ARN HCV din plasmă au fost măsurate în 
timpul studiilor clinice folosind testul COBAS TaqMan HCV (versiunea 2.0), pentru utilizare cu High Pure System 
(cu excepția GARNET care a folosit COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0). Testul sistemului High 
Pure a avut o limită inferioară de cuantificare (LLOQ) de 25 UI per ml, iar testul AmpliPrep a avut un LLOQ de 15 
UI per ml.

Studii clinice la adulți naivi la tratament

SAPPHIRE-I – genotip 1, naiv la tratament, fără ciroză

Proiecta:
Tratament:

randomizat, multicentric global, dublu-orb, controlat cu placebo
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină în funcție de greutate timp de 12 săptămâni

Subiecții tratați (N=631) au avut o vârstă medie de 52 de ani (interval: 18 până la 70); 54,5% erau bărbați; 5,4% 
erau negri; 15,2% au avut antecedente de depresie sau tulburare bipolară; 79,1% au avut niveluri inițiale de 
ARN HCV de cel puțin 800.000 UI/mL; 15,4% au avut fibroză portală (F2) și 8,7% au avut fibroză punte (F3); 67,7% 
au avut infecție cu HCV genotip 1a; 32,3% au avut infecție cu HCV genotip 1b.

Tabelul 7. SVR12 pentru subiecții infectați cu genotipul 1 naivi la tratament în SAPPHIRE-I

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu RBV

timp de 12 săptămâni
Rezultatul tratamentului

n/N
456/473
308/322
148/151

%
96,4
95,7
98,0

95% CI
94,7, 98,1
93,4, 97,9

95,8, 100,0

SVR12 total
Genotipul 1a al VHC
genotipul 1b al VHC

Rezultatul pentru subiecții fără SVR12
În timpul tratamentului VFA

Recidiva
Alteb

A. VHC confirmat ≥ 25 UI/mL după ARN HCV < 25 UI/mL în timpul tratamentului, confirmat 1 log10Creștere UI/mL a 
ARN HCV de la nadir sau ARN HCV persistent ≥ 25 UI/mL cu cel puțin 6 săptămâni de tratament.

b. Altele includ întreruperea precoce a medicamentului, care nu se datorează eșecului virusologic și lipsa valorilor ARN HCV în 
fereastra SVR12.

1/473
7/463
9/473

0,2
1.5
1.9

Niciun subiect cu infecție cu VHC genotip 1b nu a prezentat eșec virusologic în timpul tratamentului și un 
subiect cu infecție cu VHC genotip 1b a prezentat recidivă.

PEARL-III – genotip 1b, naiv la tratament, fără ciroză

Proiecta:
Tratament:

randomizat, multicentric global, dublu-orb, controlat cu regim
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir fără ribavirină sau cu ribavirină bazată pe greutate timp 
de 12 săptămâni
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Subiecții tratați (N=419) au avut o vârstă medie de 50 de ani (interval: 19 până la 70); 45,8% erau bărbați; 4,8% 
erau negri; 9,3% au avut antecedente de depresie sau tulburare bipolară; 73,3% aveau ARN HCV inițial de cel 
puțin 800.000 UI/mL; 20,3% au avut fibroză portală (F2) și 10,0% au avut fibroză punte (F3).

Tabelul 8. SVR12 pentru subiecții infectați cu genotipul 1b naivi la tratament în PEARL III

dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir timp de 12 săptămâni

Rezultatul tratamentului Cu RBV
%

Fara RBV
% 95% CIn/N

209/210

95% CI n/N
SVR12 total 99,5 98,6, 100,0 209/209 100 98,2, 100,0

Rezultatul pentru subiecții fără SVR12
În timpul tratamentului VF

Recidiva
Alte

1/210
0/210
0/210

0,5
0
0

0/209
0/209
0/209

0
0
0

PERLA-IV–genotip 1a, naiv la tratament, fără ciroză

Proiecta:
Tratament:

randomizat, multicentric global, dublu-orb, controlat cu regim
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir fără ribavirină sau cu ribavirină bazată pe greutate timp 
de 12 săptămâni

Subiecții tratați (N=305) au avut o vârstă medie de 54 de ani (interval: 19 până la 70); 65,2% erau bărbați; 11,8% erau 
negri; 20,7% au avut antecedente de depresie sau tulburare bipolară; 86,6% au avut niveluri inițiale de ARN HCV de cel 
puțin 800.000 UI/mL; 18,4% au avut fibroză portală (F2) și 17,7% au avut fibroză punte (F3).

Tabelul 9. SVR12 pentru subiecții infectați cu genotipul 1a netratați anterior la PEARL IV

dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir timp de 12 săptămâni
Cu RBV Fara RBV

% 95% CI
Rezultatul tratamentului

n/N % 95% CI n/N

SVR12 total
Rezultatul pentru subiecții fără SVR12
În timpul tratamentului VF

Recidiva
Alte

97/100 97,0 93,7, 100,0 185/205 90,2 86,2, 94,3

1/100
1/98
1/100

1.0
1.0
1.0

6/205
10/194
4/205

2.9
5.2
2.0

GRANAT – Genotip 1b, Tratament-naiv fără ciroză.

Proiecta:
Tratament:

deschis, cu un singur braț, multicentric global
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir timp de 8 săptămâni

Subiecții tratați (N=166) au avut o vârstă medie de 53 de ani (interval: 22 până la 82); 56,6% erau femei; 3,0% 
erau asiatici; 0,6% erau negri; 7,2% au avut niveluri inițiale de ARN HCV de cel puțin 6.000.000 UI per ml; 9% au 
avut fibroză avansată (F3) și 98,2% au avut infecție cu HCV genotip 1b (fiecare un subiect a avut infecția cu 
genotipul 1a, 1d și 6).

Tabelul 10. SVR12 pentru subiecții infectați cu genotipul 1b fără ciroză fără tratament
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dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir timp de 8 săptămâni
n/N (%)

SVR12 160/163 (98,2)

95% CIA 96,1, 100,0

F0-F1 138/139 (99,3)b

F2 9/9 (100)

F3 13/15 (86,7)c

A. Calculat folosind aproximarea normală a distribuției binomiale
b. 1 pacient a întrerupt tratamentul din cauza nerespectării
c. Recidivă la 2/15 pacienți (ARN HCV confirmat ≥ 15 UI/mL post-tratament înainte sau în timpul ferestrei SVR12 
la subiecții cu ARN HCV < 15 UI/ml la ultima observație cu cel puțin 51 de zile de tratament).

Studii clinice la adulți cu experiență peginterferon+ribavirină

SAPPHIRE-II – genotip 1, pegIFN+RBV-experimentat, fără ciroză

Proiecta:
Tratament:

randomizat, multicentric global, dublu-orb, controlat cu placebo
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină în funcție de greutate timp de 12 săptămâni

Subiecții tratați (N=394) au avut o vârstă medie de 54 de ani (interval: 19 până la 71); 49,0% au fost respondenți 
anteriori pegIFN/RBV nul; 21,8/% au fost pegIFN/RBV cu răspuns parțial anterior; iar 29,2% au fost pegIFN/RBV 
recidivante anterior; 57,6% erau bărbați; 8,1% erau negri; 20,6% au avut antecedente de depresie sau tulburare 
bipolară; 87,1% au avut niveluri inițiale de ARN HCV de cel puțin 800.000 UI per ml; 17,8% au avut fibroză 
portală (F2) și 14,5% au avut fibroză punte (F3); 58,4% au avut infecție cu HCV genotip 1a; 41,4% au avut infecție 
cu HCV genotip 1b.

Tabelul 11. SVR12 pentru subiecții cu experiență peginterferon+ribavirină infectați cu genotipul 1 din 
SAPPHIRE-II

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu RBV pt

12 săptămâni

Rezultatul tratamentului

SVR12 total
Genotipul 1a al VHC

Răspuns anterior pegIFN/RBV nul 
Răspuns anterior pegIFN/RBV Răspuns 
parțial anterior PegIFN/RBV recidivă

genotipul 1b al VHC
Răspuns anterior pegIFN/RBV nul 
Răspuns anterior pegIFN/RBV Răspuns 
parțial anterior PegIFN/RBV recidivă

Rezultatul pentru subiecții fără SVR12
În timpul tratamentului VF

Recidiva
Alte

n/N
286/297
166/173

83/87
36/36
47/50

119/123
56/59
28/28
35/36

%
96.3
96,0
95,4
100
94,0
96,7
94,9
100
97,2

95% CI
94,1, 98,4
93,0, 98,9
91,0, 99,8

100,0, 100,0
87,4, 100,0
93,6, 99,9

89,3, 100,0
100,0, 100,0
91,9, 100,0

0/297
7/293
4/297

0
2.4
1.3

Niciun subiect cu infecție cu VHC genotip 1b nu a prezentat eșec virusologic în timpul tratamentului și 2 subiecți 
cu infecție cu VHC genotip 1b au prezentat recădere.

PEARL-II – genotip 1b, pegIFN+RBV-experimentat, fără ciroză

Proiecta:
Tratament:

randomizat, multicentric global, deschis, controlat de regim
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir fără ribavirină sau cu ribavirină bazată pe greutate timp 
de 12 săptămâni
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Subiecții tratați (N=179) au avut o vârstă medie de 57 de ani (interval: 26 până la 70); 35,2% au fost respondenți anteriori 
pegIFN/RBV nul; 28,5% au fost pegIFN/RBV cu răspuns parțial anterior; iar 36,3% au fost pegIFN/RBV recidivante 
anterior; 54,2% erau bărbați; 3,9% erau negri; ; 12,8% au avut antecedente de depresie sau tulburare bipolară; 87,7% au 
avut niveluri inițiale de ARN HCV de cel puțin 800.000 UI/mL; 17,9% au avut fibroză portală (F2) și 14,0% au avut fibroză 
punte (F3).

Tabelul 12. SVR12 pentru subiecții cu experiență peginterferon+ribavirină infectați cu genotipul 1b din 
PEARL II

dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir pentru 12
săptămâni

Rezultatul tratamentului Cu RBV Fara RBV
n/N
86/88

% 95% CI
97,7 94,6, 100,0

n/N
91/91

%
100

95% CI
95,9, 100,0SVR12 total

PegIFN/RBV anterior răspuns nul 
PegIFN/RBV anterior parțial
răspuns
Recidivă anterioară pegIFN/RBV
Rezultatul pentru subiecții fără SVR12

În timpul tratamentului VF

Recidiva

30/31
24/25

96,8 90,6, 100,0
96,0

32/32
26/26

100
100

89,3, 100,0
87,1, 100,088,3, 100,0

32/32 100 89,3, 100,0 33/33 100 89,6, 100,0

0/88
0/88

0
0

0/91
0/91

0
0

Alte 2/88 2.3 0/91 0

Studiu clinic la subiecți cu ciroză compensată

TURQUOISE-II – tratament naiv sau pegIFN + RBV-cu experiență cu ciroză compensată

Proiecta:
Tratament:

randomizat, multicentric global, deschis
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină în funcție de greutate timp de 12 sau 24 de 
săptămâni

Subiecții tratați (N=380) au avut o vârstă medie de 58 de ani (interval: 21 până la 71); 42,1% au fost tratați 
anterior, 36,1% au răspuns nul pegIFN/RBV; 8,2% au fost pegIFN/RBV cu răspuns parțial anterior,
13,7% au fost pegIFN/RBV recidivante anterior; 70,3% erau bărbați; 3,2% erau negri; 14,7% au avut un număr de 
trombocite mai mic de 90 x 109/L; 49,7% au avut albumină mai mică de 40 g/L; 86,1% au avut niveluri inițiale de ARN 
HCV de cel puțin 800.000 UI/mL; 24,7% au avut antecedente de depresie sau tulburare bipolară; 68,7% au avut 
infecție cu VHC genotip 1a, 31,3% au avut infecție cu VHC genotip 1b.
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Tabelul 13. SVR12 pentru subiecții infectați cu genotip 1 cu ciroză compensată care nu au 
primit tratament sau tratați anterior cu pegIFN/RBV

Rezultatul tratamentului dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu RBV
12 săptămâni

%
91,8 87,6, 96,1
88,6 83,3, 93,8
92.2
80,0

24 de săptămâni

%
96,5 93,4, 99,6
95,0
94,6
92,9

n/N
191/208
124/140

59/64
40/50

CIA n/N
166/172
115/121

53/56
39/42

CIA

SVR12 total
Genotipul 1a al VHC

Tratament naiv
Anterior pegIFN/RBV nul
respondenții
PegIFN/RBV cu răspuns 
parțial anterior

91,2, 98,9

11/11 100 10/10 100

Anterior pegIFN/RBV Anterior
recidivante

14/15 93.3 13/13 100

genotipul 1b al VHC
Tratament naiv
Anterior pegIFN/RBV nul
respondenții
PegIFN/RBV cu răspuns 
parțial anterior
Anterior pegIFN/RBV Anterior
recidivante

Rezultat pentru subiecți
fără SVR12

În timpul tratamentului VF

Recidiva
Alte

67/68
22/22
25/25

98,5 95,7, 100
100
100

51/51
18/18
20/20

100
100
100

93,0, 100

6/7 85,7 3/3 100

14/14 100 10/10 100

1/208
12/203
4/208

0,5
5.9
1.9

3/172
1/164
2/172

1.7
0,6
1.21

A. Intervalele de încredere de 97,5% sunt utilizate pentru obiectivele primare de eficacitate (rata globală SVR12); Intervale de 
încredere de 95% sunt utilizate pentru obiective suplimentare de eficacitate (rate SVR12 la subiecții infectați cu genotipul 1a 
și 1b cu VHC).

Ratele de recădere la subiecții cirotici GT1a în funcție de valorile inițiale de laborator sunt prezentate în Tabelul 14.

Tabel 14. TURCOIZ-II: rate de recădere în funcție de valorile inițiale de laborator după 12 și 24 de 
săptămâni de tratament la subiecții cu infecție de genotip 1a și ciroză compensată

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

cu RBV
braț de 12 săptămâni

dasabuvir și
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

cu RBV
braț de 24 de săptămâni

Numărul de respondenți la 
sfârșitul tratamentului

135 113

AFP* < 20 ng/mL, trombocite ≥ 90 x 109/L, ȘI albumină ≥ 35 g/L înainte de tratament
Da (pentru toți cei trei 

parametri enumerați mai sus)

1/87 (1%) 0/68 (0%)

Nu (pentru orice parametru 

enumerat mai sus)

10/48 (21%) 1/45 (2%)

* AFP = alfa fetoproteina serică

La subiecții cu toate cele trei valori inițiale favorabile de laborator (AFP < 20 ng/ml, trombocite ≥ 90 x 109/L și 
albumină ≥ 35 g/L), ratele de recădere au fost similare la subiecții tratați timp de 12 sau 24 de săptămâni.

TURQUOISE-III: tratat naiv sau pegIFN + RBV-cu experiență cu ciroză compensată

Proiecta:
Tratament:

multicentric global, deschis
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir fără ribavirină timp de 12 săptămâni

39



60 de pacienți au fost randomizați și tratați, iar 60/60 (100%) au obținut RVS12. Principalele caracteristici sunt prezentate 
mai jos.

Tabelul 15. Principalele date demografice în TURCOISE-III

Caracteristici N = 60
Vârsta, mediana (interval) ani 60,5 (26-78)
Sex masculin, n (%) 37 (61)

Tratamentul anterior HCV:

naiv, n (%) 27 (45)
Peg-IFN + RBV, n (%) 33 (55)

Albumină inițială, mediana g/L 40,0
< 35, n (%) 10 (17)
≥ 35, n (%) 50 (83)

Numărul inițial de trombocite, mediană (- 109/L) 132,0
< 90, n (%) 13 (22)
-90, n (%) 47 (78)

Analize comune ale studiilor clinice

Durabilitatea răspunsului
În general, 660 de subiecți din studiile clinice de fază 2 și 3 au avut rezultate ARN-VHC atât pentru momentele SVR12, 
cât și pentru SVR24. Dintre acești subiecți, valoarea predictivă pozitivă a SVR12 pe SVR24 a fost de 99,8%.

Analiza eficacității grupate
În studiile clinice de fază 3, 1075 de subiecți (inclusiv 181 cu ciroză compensată) au primit regimul 
recomandat (vezi pct. 4.2). Tabelul 16 prezintă ratele SVR pentru acești subiecți.

La subiecții cărora li s-a administrat regimul recomandat, 97% au obținut RVS în general (dintre care 181 de 
subiecți cu ciroză compensată au obținut 97% RVS), în timp ce 0,5% au prezentat progrese virusologice și 1,2% 
au prezentat recădere după tratament.
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Tabelul 16. Ratele SVR12 pentru schemele de tratament recomandate în funcție de populația de pacienți

HCV Genotip 1b
dasabuvir și

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

HCV Genotip 1a
dasabuvir și

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
cu RBV

Fără
ciroză

Cu
compensate

ciroză

Fără
ciroză

Cu
compensate

ciroză

Durata tratamentului
Tratament-naiv

12 săptămâni 12 săptămâni 12 săptămâni 24 de săptămâni

100% (210/210) 100% (27/27) 96% (403/420) 95% (53/56)
pegIFN + RBV-
cu experienta

100% (91/91) 100% (33/33) 96% (166/173) 95% (62/65)

Recidivă anterioară 100% (33/33) 100% (3/3) 94% (47/50) 100% (13/13)
Parțial anterior
raspuns

100% (26/26) 100% (5/5) 100% (36/36) 100% (10/10)

Răspuns anterior nul 100% (32/32) 100% (7/7) 95% (83/87) 93% (39/42)
Alte pegIFN/RBV
eșecuri 0 100% (18/18)+ 0 0

TOTAL 100% (301/301) 100% (60/60) 96% (569/593) 95% (115/121)
+ Alte tipuri de insuficiență pegIFN/RBV includ non-răspunsul mai puțin bine documentat, recidiva/defecțiunea sau alte 
insuficiențe pegIFN.

Impactul ajustării dozei de ribavirină asupra probabilității de RVS
În studiile clinice de fază 3, 91,5% dintre subiecți nu au necesitat ajustări ale dozei de ribavirină în timpul tratamentului. 
La 8,5% dintre subiecții cărora li sa ajustat doza de ribavirină în timpul terapiei, rata SVR (98,5%) a fost comparabilă cu 
subiecții care și-au menținut doza inițială de ribavirină pe tot parcursul tratamentului.

TURCOISE-I: naiv la tratament sau pegIFN + RBV-experimentat cu HCV GT1 sau GT4/HIV-1 
coinfecție, fără ciroză sau cu ciroză compensată

Proiecta:
Tratament:

randomizat, multicentric global, deschis
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără dasabuvir administrat concomitent cu sau fără ribavirină 
în funcție de greutate timp de 12 sau 24 de săptămâni

Vezi pct. 4.2 pentru recomandări de dozare la pacienţii infectaţi concomitent cu VHC/HIV-1. Subiecții urmau un 
regim stabil de terapie antiretrovială HIV-1 (ART) care a inclus atazanavir sau raltegravir, dolutegravir (numai 
Partea 2) sau darunavir (numai Partea 1b și Partea 2 GT4) -, administrate concomitent cu o coloană vertebrală de 
tenofovir plus emtricitabină sau lamivudină. Partea 1 a studiului a fost o cohortă pilot de Faza 2 formată din 2 
părți, Partea 1a (63 de subiecți) și Partea 1b (22 de subiecți). Partea 2 a fost o cohortă de Faza 3 formată din 233 
de subiecți.

În partea 1a, toți subiecții au primit dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină timp de 12 sau 24 de 
săptămâni. Subiecții tratați (N = 63) au avut o vârstă medie de 51 de ani (interval: 31 până la 69); 24% erau negri; 19% au 
avut ciroză compensată; 67% nu au primit tratament; 33% nu au eșuat tratamentul anterior cu pegIFN/RBV; 89% au avut 
infecție cu HCV genotip 1a.

În partea 1b, toți subiecții au primit dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină timp de 12 săptămâni. 
Subiecții tratați (N = 22) au avut o vârstă medie de 54 de ani (interval: 34 până la 68); 41% erau negri; 14% au avut ciroză 
compensată; 86% nu au primit tratament pentru VHC; 14% nu au eșuat tratamentul anterior cu pegIFN/RBV; 68% au 
avut infecție cu HCV genotip 1a.

În partea 2, subiecții cu VHC GT1 au primit dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără 
ribavirină timp de 12 sau 24 de săptămâni. Subiecții cu HCV GT4 au primit
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină timp de 12 sau 24 de săptămâni. Subiecții tratați (N = 233) au avut o vârstă 
medie de 49 de ani (interval: 26 până la 69); 10% erau negri; 12% au avut ciroză compensată; 66% au fost
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tratament naiv; 32% nu au eșuat tratamentul anterior cu pegIFN/RBV; 2% nu au eșuat tratamentul anterior cu 
sofosbuvir.

Tabelul 17 prezintă analiza primară a eficacității SVR12 efectuată pe subiecții cu co-infecție HCV GT1/
HIV-1 care au primit regimul recomandat în partea 2 a studiului TURQUOISE-I.

Tabelul 17. Evaluare primară SVR12 pentru partea 2, subiecți cu co-infecție VHC GT1/HIV-1 la 
TURQUOISE-I

dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau
fără ribavirină pt

12 sau 24 de săptămâni

N = 200APunct final

SVR12, n/N (%) [95% CI]

Rezultatul pentru subiecții care nu ating SVR12

Eșecul virusologic în timpul 

tratamentului Recidivă după tratament

194/200 (97,0) [93,6, 98,6]

1
1
4Alteb

A. Include toți subiecții VHC GT1 din partea 2, cu excepția subiecților din brațul G care nu au primit regimul 
recomandat.
b. Include subiecții care au întrerupt tratamentul din cauza unui eveniment advers, s-au pierdut în urma urmăririi sau a renunțat la 
subiect și subiecții cu reinfecție

Analizele de eficacitate efectuate pe alte părți ale studiului au demonstrat rate similare de SVR12 ridicate. În 
partea 1a, SVR12 a fost atins de 29/31 (93,5%) subiecți din brațul de 12 săptămâni (IC 95%: 79,3% – 98,2%) și de 
29/32 (90,6%) subiecți din brațul de 24 de săptămâni ( 95% CI: 75,8% – 96,8%). A existat 1 recidivă în brațul de 12 
săptămâni și 1 eșec virusologic în timpul tratamentului în brațul de 24 de săptămâni. În partea 1b, SVR12 a fost 
realizat de 22/22 (100%) subiecți (95% CI: 85,1%, 100%). În partea 2, SVR12 a fost realizat de 27/28 (96,4%) 
subiecți cu co-infecție HCV GT4/HIV-1 (95% CI: 82,3%, 99,4%) fără eșecuri virologice.

Ratele SVR12 la subiecții co-infectați cu VHC/HIV-1 au fost astfel în concordanță cu ratele SVR12 din studiile de 
fază 3 ale subiecților monoinfectați cu VHC.
CORAL-I: naiv la tratament sau cu pegIFN + RBV, infectat cu GT 1 sau GT4, la cel puțin 3 luni după 
transplant hepatic sau la 12 luni după transplant renal

Proiecta:
Tratament:
ribavirină (doza aleasă de investigator) pentru infecția cu GT1 și GT4

randomizat, multicentric global, deschis
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir timp de 12 sau 24 de săptămâni, cu sau fără

La subiecții cu transplant hepatic, fără ciroză și infecție GT1, pacienților li sa administrat dasabuvir și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir timp de 12-24 săptămâni, cu și fără RBV. Subiecților cu transplant 
hepatic cu ciroză li sa administrat dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu RBV (GT1a timp de 
24 de săptămâni [n=4], GT1b timp de 12 săptămâni [n=2]). Subiecții cu transplant renal și fără ciroză 
au fost dozați timp de 12 săptămâni (cu RBV pentru GT1a [n=9], fără RBV pentru GT1b [n=3]). 
Subiecților cu transplant hepatic și infecție GT4 li s-a administrat ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu 
RBV (necirotic timp de 12 săptămâni [n=2] și cirotic timp de 24 săptămâni [n=1]. Doza de ribavirină a 
fost individualizată la discreția investigatorului , majoritatea subiecților primind 600 până la 800 mg ca 
doză inițială,

Au fost tratați un total de 129 de subiecți, 84 cu GT1a, 41 cu GT1b, 1 cu GT1 altul, 3 cu infecție GT4. În 
general, 61% au avut stadiul de fibroză F0-F1, 26% F2, 9% F3 și 4% F4. 61% au avut experiență anterioară în 
tratamentul VHC înainte de transplant. Pentru medicamentele imunosupresoare, majoritatea subiecților 
luau tacrolimus (81%), restul luând ciclosporină.
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Dintre toți subiecții GT1 care au fost post transplant hepatic, 111/114 (97,4%) au realizat SVR12; cu 2 
recidivante post-tratament și 1 progres la tratament. Dintre subiecții GT1 care au fost post transplant 
renal, 9/12 (75%) au realizat RVS12; cu toate acestea, nu au existat eșecuri virologice. Toți cei 3 (100%) 
subiecți cu infecție GT 4 care au fost după transplant hepatic au obținut SVR12

Studiu clinic la pacienți care primesc terapie cronică de substituție cu opioide

Într-un studiu de fază 2, multicentric, deschis, cu un singur braț, 38 de subiecți necirotici cu infecție de genotip 1, 
care nu au primit tratament anterior sau pegIFN/RBV cu experiență, care au primit doze stabile de metadonă 
(N=19) sau buprenorfină cu sau fără naloxonă (N=19) au primit 12 săptămâni de dasabuvir în asociere cu 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir și ribavirină. Subiecții tratați au avut o vârstă medie de 51 de ani (interval: 26 
până la 64); 65,8% erau bărbați și 5,3% erau negri. Majoritatea (86,8%) au avut niveluri inițiale de ARN HCV de cel 
puțin 800.000 UI/mL și majoritatea (84,2%) au avut infecție cu genotip 1a; 15,8% au avut fibroză portală (F2) și 
5,3% au avut fibroză punte (F3); iar 94,7% au fost naivi la tratamentul anterior pentru VHC.

În general, 37 (97,4%) din 38 de subiecți au obținut RVS12. Niciun subiect nu a prezentat eșec virologic sau recidivă în timpul 
tratamentului.

RUBY-I; naïve la tratament sau pegIFN + RBV, cu sau fără ciroză, care au insuficiență renală severă 
sau boală renală în stadiu terminal (IRST)

Proiecta:
Tratament:

multicentric, deschis
dasabuvir și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără RBV timp de 12 sau 24 de 
săptămâni

Insuficiența renală severă sau BRST include CKD Stadiul 4 definit ca eGFR <30-15 ml/min/1,73 m2sau CKD 
Stadiul 5 definit ca <15 ml/min/1,73 m2sau care necesită hemodializă. Subiecții tratați (N=68) au avut o 
vârstă medie de 58 de ani (interval: 32-77 de ani); 83,8% erau bărbați; 58,8% erau negri; 73,5% dintre 
subiecți au fost infectați cu VHC GT1a; 75,0%% au avut BRC în stadiul 5 și 69,1% erau în hemodializă.

Șaizeci și patru din 68 (94,1%) subiecți au obținut SVR12. Un subiect a prezentat recidivă în săptămâna 4 post-
tratament, 2 subiecți au întrerupt prematur medicamentul de studiu și unui subiect lipseau date SVR12.

Consultați, de asemenea, Secțiunea 4.8 pentru discuții despre informațiile de siguranță pentru RUBY-I.

Într-un alt studiu deschis de fază 3b care evaluează 12 săptămâni de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu 
sau fără dasabuvir și fără RBV la pacienți GT1a și GT4 necirotici, naivi tratați cu BRC stadiul 4 sau 5 (Ruby 
II), rata SVR12 a fost de 94,4% (17/18), fără ca subiecți să se confrunte cu eșec virologic sau recidivă după 
tratament.

Populatie pediatrica

Agenția Europeană pentru Medicamente a amânat obligația de a prezenta rezultatele studiilor cu dasabuvir și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir la unul sau mai multe subgrupuri ale populației pediatrice în tratamentul 
hepatitei cronice C (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietățile farmacocinetice ale combinației dasabuvir cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir au fost 
evaluate la subiecți adulți sănătoși și la subiecți cu hepatită cronică C. Tabelul 18 arată media C.maxși 
ASC de dasabuvir 250 mg de două ori pe zi cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 mg/150 mg/100 
mg o dată pe zi după doze multiple cu alimente la voluntari sănătoși.
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Tabelul 18. Media geometrică Cmax, ASC a dozelor multiple de dasabuvir 250 mg de două ori pe zi și 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 mg/150 mg/100 mg o dată pe zi cu alimente la voluntari sănătoși

Cmax(ng/ml) (CV%) ASC (ng*h/ml) (CV%)
Dasabuvir 1030 (31) 6840 (32)

Absorbţie

Dasabuvirul a fost absorbit după administrarea orală cu Tmaxde aproximativ 4 până la 5 ore. Expunerea la 
dasabuvir a crescut proporțional cu doza, iar acumularea este minimă. Starea farmacocinetică de echilibru pentru 
dasabuvir, atunci când este administrat concomitent cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, este atinsă după 
aproximativ 12 zile de administrare.

Efectele alimentelor

Dasabuvir trebuie administrat cu alimente. Toate studiile clinice cu dasabuvir au fost efectuate 
după administrarea cu alimente.

Alimentele au crescut expunerea (ASC) la dasabuvir cu până la 30% față de starea de post. Creșterea expunerii a fost 
similară indiferent de tipul de masă (de exemplu, bogat în grăsimi versus moderat de grăsimi) sau conținutul de calorii 
(aproximativ 600 kcal față de aproximativ 1000 kcal). Pentru a maximiza absorbția, dasabuvirul trebuie luat cu alimente 
fără a ține cont de conținutul de grăsimi sau calorii.

Distributie

Dasabuvirul se leagă puternic de proteinele plasmatice. Legarea de proteinele plasmatice nu este modificată 
semnificativ la pacienții cu insuficiență renală sau hepatică. Raporturile concentrației sânge-plasmă la om au variat între 
0,5 și 0,7, ceea ce indică faptul că dasabuvirul a fost distribuit în mod preferențial în compartimentul plasmatic al 
sângelui integral. Dasabuvirul a fost mai mare de 99,5%, iar metabolitul major M1 al dasabuvirului s-a legat în proporție 
de 94,5% de proteinele plasmatice umane într-un interval de concentrații de 0,05 până la 5 g/ml. La starea de echilibru, 
raportul expunerilor M1 la dasabuvir este de aproximativ 0,6. Ținând cont de legarea de proteine   și in vitroactivitatea lui 
M1 împotriva genotipului 1 al VHC, contribuția sa la eficacitate este de așteptat să fie similară cu cea a dasabuvirului. În 
plus, M1 este un substrat al familiei de transportatori de captare hepatică OATP și OCT1 și, prin urmare, concentrația 
hepatocitelor și, prin urmare, contribuția la eficacitate, poate fi mai mare decât dasabuvirul.

Biotransformare

Dasabuvir este metabolizat în principal de CYP2C8 și într-o măsură mai mică de CYP3A. În urma unei doze de 400 
mg14Doza de C-dasabuvir la om, dasabuvirul nemodificat a fost componenta majoră (aproximativ 60%) a 
radioactivității plasmatice asociate medicamentului. În plasmă au fost identificați șapte metaboliți. Cel mai 
abundent metabolit plasmatic a fost M1, care a reprezentat 21% din radioactivitatea asociată medicamentului 
(ASC) în circulație după doza unică; se formează prin metabolism oxidativ, în principal de CYP2C8.

Eliminare

După administrarea dasabuvirului cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, timpul mediu de înjumătățire plasmatică 
al dasabuvirului a fost de aproximativ 6 ore. În urma unei doze de 400 mg14Doza de C-dasabuvir, aproximativ 94% 
din radioactivitate a fost recuperată în fecale cu radioactivitate limitată (aproximativ 2%) în urină. Dasabuvirul 
nemodificat a reprezentat 26,2%, iar M1, 31,5% din doza totală în fecale. M1 este eliminată în principal prin 
excreția biliară directă cu contribuția glucuronidării mediate de UGT și, într-o mică măsură, a metabolismului 
oxidativ.

Dasabuvirul nu inhibă transportatorul de anioni organici (OAT1)in vivoși nu se așteaptă să inhibe 
transportatorii de cationi organici (OCT2), transportorii de anioni organici (OAT3) sau multidrog și toxine

44



proteine   de extrudare (MATE1 și MATE2K) la concentrații relevante clinic; prin urmare, dasabuvirul nu 
afectează transportul medicamentului de către aceste proteine.

Populații speciale

vârstnici
Pe baza analizei farmacocinetice populaționale a datelor din studiile clinice de fază 3, o creștere sau o scădere a 
vârstei cu 10 ani de la 54 de ani (vârsta medie în studiile de fază 3) ar duce la o modificare <10% a expunerilor la 
dasabuvir. Nu există informații farmacocinetice la pacienții > 75 de ani.

Sexul sau greutatea corporală

Pe baza analizei farmacocinetice populaționale a datelor din studiile clinice de fază 3, subiecții de sex feminin ar avea o 
expunere la dasabuvir cu aproximativ 14 până la 30% mai mare decât subiecții de sex masculin. O modificare cu 10 kg a 
greutății corporale față de 76 kg (greutatea mediană în studiile de fază 3) ar duce la o modificare <10% a expunerilor la 
dasabuvir.

Rasa sau etnia
Pe baza analizei farmacocinetice populaționale a datelor din studiile clinice de fază 3, subiecții asiatici au avut 
expuneri la dasabuvir cu 29% până la 39% mai mari decât subiecții non-asiatici.

Insuficiență renală
Farmacocinetica combinației de ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg și ritonavir 100 mg, cu dasabuvir 
400 mg a fost evaluată la subiecții cu uşoară (CrCl: 60 până la 89 ml/min), moderată (CrCl: 30 până la 59 ml/
min) și insuficiență renală severă (CrCl: 15 până la 29 ml/min), în raport cu subiecții cu funcție renală 
normală.

La subiecții cu insuficiență renală ușoară, moderată și severă, valorile medii ale ASC ale dasabuvirului au fost cu 21% mai mari, 
cu 37% mai mari și, respectiv, cu 50% mai mari. Valorile ASC pentru Dasabuvir M1 au fost cu 6% mai mici, cu 10% mai mici și, 
respectiv, cu 13% mai mici.

Modificările expunerilor la dasabuvir la subiecții cu insuficiență renală ușoară, moderată și severă nu sunt 
considerate a fi semnificative clinic. Date limitate la pacienții cu boală renală în stadiu terminal nu indică nicio 
modificare semnificativă clinic în expunerea nici la acest grup de pacienți. Nu este necesară ajustarea dozei de 
dasabuvir la pacienții cu insuficiență renală ușoară, moderată sau severă sau cu boală renală în stadiu terminal 
dializați (vezi pct. 4.2).

Insuficiență hepatică
Farmacocinetica asocierii dasabuvir 400 mg, ombitasvir 25 mg, paritaprevir 200 mg și ritonavir 
100 mg a fost evaluată la subiecții cu ușoare (Child-Pugh A), moderate (Child-Pugh B) și severe 
(Child-Pugh C) insuficiență hepatică, în raport cu subiecții cu funcție hepatică normală.

La subiecții cu insuficiență hepatică ușoară, moderată și severă, valorile ASC ale dasabuvirului au fost cu 17% mai mari, 
cu 16% mai mici și, respectiv, cu 325% mai mari. Valorile ASC ale metabolitului dasabuvir M1 au fost nemodificate, cu 
57% mai mici, respectiv cu 77% mai mari. Legarea de proteinele plasmatice a dasabuvirului și a metabolitului său M1 nu 
a fost semnificativ diferită la subiecții cu insuficiență hepatică, comparativ cu subiecții normali de control (vezi pct. 4.2, 
4.4 și 4.8).

Populatie pediatrica
Farmacocinetica dasabuvirului cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir la copii și adolescenți nu a 
fost investigată (vezi pct. 4.2).
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5.3 Date preclinice de siguranţă

Dasabuvir nu a fost genotoxic într-o baterie dein vitrosauin vivoteste, inclusiv mutagenitatea bacteriană, 
aberațiile cromozomiale folosind limfocite din sângele periferic uman șiin vivoteste de micronucleu la șobolan.

Dasabuvirul nu a fost cancerigen într-un studiu de 6 luni la șoareci transgenici până la cea mai mare doză 
testată (2 g/kg/zi), ducând la expuneri ASC la dasabuvir de aproximativ 19 ori mai mari decât cele la oameni la 
doza recomandată de 500 mg (250 mg). mg de două ori pe zi).

În mod similar, dasabuvirul nu a fost cancerigen într-un studiu de 2 ani la șobolan până la cea mai mare doză testată 
(800 mg/kg/zi), rezultând expuneri la dasabuvir de aproximativ 19 ori mai mari decât cele la oameni la 500 mg.

Dasabuvirul nu a avut efecte asupra viabilității embrio-fetale sau asupra fertilității la rozătoare și nu a fost teratogen la 
două specii. Nu au fost raportate efecte adverse asupra comportamentului, reproducerii sau dezvoltării descendenților. 
Cea mai mare doză de dasabuvir testată a produs expuneri egale cu 16 până la 24 de ori (șobolan) sau de 6 ori (iepure) 
expunerilor la om la doza clinică maximă recomandată.

Dasabuvirul a fost componenta predominantă observată în laptele șobolanilor care alăptează, fără efect asupra puilor care 
alăptează. Timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare în laptele de șobolan a fost puțin mai scurt decât în   plasmă, ASC a 
fost de aproximativ 2 ori mai mare decât în   plasmă. Deoarece dasabuvirul este un substrat BCRP, distribuția în lapte se poate 
modifica dacă acest transportor este inhibat sau indus prin administrarea concomitentă a altor medicamente. Materialul derivat 
de Dasabuvir a fost transferat minim prin placentă la șobolanele gestante.

6. DATE FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Miezul tabletei

Celuloză microcristalină (E 460(i)) 
Lactoză monohidrat
Copovidonă
Croscarmeloză de sodiu
Silice coloidal anhidru (E 551) 
Stearat de magneziu (E 470b)

Film-acoperire

Alcool polivinilic (E 1203) 
Dioxid de titan (E 171) 
Macrogol (3350)
Talc (E 553b)
Oxid de fier galben (E 172) 
Oxid de fier roșu (E 172) Oxid 
de fier negru (E 172)

6.2 Incompatibilități

Nu se aplică.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani
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6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pachete blistere din folie de aluminiu PVC/PE/PCTFE.

Mărimea ambalajului cu 56 de comprimate (cutie multi-ambalaj care conține 4 cutii interioare a câte 14 comprimate fiecare).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminare

Orice produs medicamentos neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu 
cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNȚ PIAȚĂ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Germania

8. NUMĂR(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNȚ PIAȚĂ

EU/1/14/983/001

9. DATA PRIMA AUTORIZARE/REÎNNOIRE A AUTORIZAȚII

Data primei autorizații: 15 ianuarie 2015 
Data ultimei reînnoiri: 26 septembrie 2019

10. DATA REVIZIUNII TEXTULUI

Informații detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Europene a 
Medicamentuluihttp://www.ema.europa.eu .
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ANEXA II

A. PRODUCĂTOR(I) RESPONSABIL(I) PENTRU LANSAREA LOTULUI

B. CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZARE ȘI UTILIZARE

C. ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE PUNȚ PIAȚĂ

D. CONDIȚII SAU RESTRICȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ȘI 
EFICIENTĂ A MEDICAMENTULUI
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A. PRODUCĂTOR(I) RESPONSABIL(I) DE LANSAREA LOTULUI

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
GERMANIA

B. CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZARE ȘI UTILIZARE

Medicament care se eliberează cu prescripție medicală restricționată (vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor 
produsului, secțiunea 4.2).

C. ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE PUNȚ PIAȚĂ

-Rapoarte periodice de actualizare a siguranței (PSUR)

Cerințele de depunere a PSUR pentru acest medicament sunt stabilite în lista datelor de referință ale Uniunii 
(lista EURD) prevăzută la articolul 107c alineatul (7) din Directiva 2001/83/CE și în orice actualizări ulterioare 
publicate pe web-ul european al medicamentelor. portal.

D. CONDIȚII SAU RESTRICȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ȘI 
EFICIENTĂ A MEDICAMENTULUI

-Planul de management al riscului (RMP)

Deținătorul autorizației de introducere pe piață (DAPP) va efectua activitățile și intervențiile de 
farmacovigilență necesare detaliate în RMP convenit, prezentat în Modulul 1.8.2 al autorizației de introducere 
pe piață și orice actualizări ulterioare convenite ale RMP.

Trebuie trimis un RMP actualizat:
-
-

La solicitarea Agenției Europene a Medicamentului;
Ori de câte ori sistemul de management al riscului este modificat, în special ca urmare a primirii 
de noi informații care pot duce la o modificare semnificativă a profilului beneficiu/risc sau ca 
urmare a atingerii unui reper important (farmacovigilență sau minimizarea riscului).

-Obligația de a întreprinde măsuri post-autorizare

DAPP va finaliza, în termenul stabilit, următoarele măsuri:

Descriere Data scadenței

Pentru a evalua reapariția carcinomului hepatocelular asociat cu dasabuvir, DAPP trebuie 
să efectueze și să prezinte rezultatele unui studiu prospectiv de siguranță folosind date 
care provin dintr-o cohortă dintr-un grup bine definit de pacienți, pe baza unui protocol 
convenit. Raportul final de studiu va fi prezentat de către:

Q4 2021
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ANEXA III

ETICHETARE ȘI PROSPECT
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A. ETICHETARE

51



INFORMAȚII TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL EXTERIOR

Cutie exterioară cu ambalaj multiplu care conține 56 (4 ambalaje a câte 14) comprimate filmate - inclusiv cutie albastră

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI

Exviera 250 mg comprimate filmate 
dasabuvir

2. DECLARAȚIA SUBSTANȚEI ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține dasabuvir 250 mg (sub formă de sodiu monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Contine si lactoza. Consultați prospectul pentru mai multe informații.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUT

Ambalaj multiplu: 56 (4 cutii a câte 14) comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare. 
Utilizare orală
Luaunutableta dimineata. 
Luaunutableta seara.

6. ATENȚIE SPECIALĂ PRIVIND CĂ MEDICAMENTUL TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI 
ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) AVERTISMENT(E) SPECIAL(E), DACĂ ESTE(NECESARĂ).

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU 
A DEȘEURILOR DERIVATE DIN ASTE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
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11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PIAȚĂ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Germania

12. NUMĂR(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNȚ PIAȚĂ

EU/1/14/983/001

13. NUMĂRUL LOTULUI

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PENTRU FURNIZARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

exviera

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE 2D

Cod de bare 2D care poartă identificatorul unic inclus.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE CITEBILE DE OM

PC:
SN:
NN:
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INFORMAȚII TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL EXTERIOR

Cutie interioară cu pachet multiplu de 14 comprimate filmate – fără cutie albastră

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI

Exviera 250 mg comprimate filmate 
dasabuvir

2. DECLARAȚIA SUBSTANȚEI ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține dasabuvir 250 mg (sub formă de sodiu monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Contine si lactoza.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUT

14 comprimate filmate
Componentă a unui pachet multiplu, nu poate fi vândută separat.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare. 
Utilizare orală
Luaunutableta dimineata. 
Luaunutableta seara.

6. ATENȚIE SPECIALĂ PRIVIND CĂ MEDICAMENTUL TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI 
ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) AVERTISMENT(E) SPECIAL(E), DACĂ ESTE(NECESARĂ).

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE
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10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU 
A DEȘEURILOR DERIVATE DIN ASTE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PIAȚĂ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Germania

12. NUMĂR(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNȚ PIAȚĂ

EU/1/14/983/001

13. NUMĂRUL LOTULUI

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PENTRU FURNIZARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

exviera

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE 2D

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE CITEBILE DE OM
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MENȚIUNI MINIME TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU FÂZI

FOLIE BLISTER

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI

Exviera 250 mg comprimate 
dasabuvir

2. DENUMIREA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNȚ PIAȚĂ

AbbVie (ca logo)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. NUMĂRUL LOTULUI

Lot

5. ALTE
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B. PROSPECT
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Prospect: Informații pentru pacient

Exviera 250 mg comprimate filmate
dasabuvir

Acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă a noilor informații de 

siguranță. Puteți ajuta raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Consultați sfârșitul secțiunii 4 pentru a afla cum să 

raportați reacțiile adverse.

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

-
-
-

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt 

enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect
1. Ce este Exviera și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Exviera
3. Cum să luați Exviera
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Exviera
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Exviera și pentru ce se utilizează

Exviera conține substanța activă dasabuvir. Exviera este un medicament antiviral utilizat pentru tratarea adulților 
cu hepatită C cronică (pe termen lung) (o boală infecțioasă care afectează ficatul, cauzată de virusul hepatitei C).

Exviera acţionează prin oprirea înmulţirii virusului hepatitei C şi infectarea celulelor noi, 
curăţând astfel virusul din sânge pe o perioadă de timp.

Tabletele Exviera nu funcționează singure. Se iau întotdeauna cu un alt medicament antiviral care conține ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. Unii pacienți pot lua, de asemenea, un medicament antiviral numit ribavirină. Medicul dumneavoastră va 
discuta cu dumneavoastră despre care dintre aceste medicamente să luați împreună cu Exviera.

Este foarte important să citiți și prospectele celorlalte medicamente antivirale pe care le luați împreună cu Exviera. 
Dacă aveți întrebări despre medicamentele dumneavoastră, vă rugăm să întrebați medicul sau farmacistul.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Exviera

Nu luați Exviera:
-
-
-

Dacă sunteți alergic la dasabuvir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 

6). Dacă aveți probleme hepatice moderate până la severe, altele decât hepatita C.

Dacă luați oricare dintre medicamentele enumerate în tabelul următor. Acest lucru se datorează faptului că pot apărea 
efecte grave sau care pot pune viața în pericol atunci când Exviera și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sunt luate împreună 
cu aceste medicamente. Aceste medicamente pot afecta modul în care acţionează Exviera şi ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, iar Exviera şi ombitasvir/paritaprevir/ritonavir pot afecta modul în care acţionează aceste alte medicamente.

58



Medicamente pe care nu trebuie să le luați împreună cu Exviera

Medicament sau substanță activă Scopul medicamentului
carbamazepină, fenitoină, fenobarbital pentru epilepsie

efavirenz, etravirina, nevirapina pentru infectarea cu HIV

Apalutamidă, enzalutamidă pentru cancerul de prostată

medicamente care conțin etinilestradiol, cum ar fi cele 
conținute în majoritatea pilulelor contraceptive și inelelor 
vaginale utilizate pentru contracepție

pentru contracepție

gemfibrozil pentru a reduce colesterolul și alte grăsimi din 
sânge

mitotan pentru unele tumori ale glandelor suprarenale

rifampicina pentru infectii bacteriene
Sunătoare (hypericum perforatum) un medicament pe bază de plante pentru anxietate 

și depresie ușoară. Acest medicament este 

disponibil fără prescripție medicală

Nu luați Exviera dacă oricare dintre situațiile de mai sus vi se aplică. Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră 

sau cu farmacistul înainte de a lua Exviera.

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Exviera dacă:

- aveți boală hepatică, alta decât hepatita C;
- aveți o infecție curentă sau anterioară cu virusul hepatitei B, deoarece medicul dumneavoastră poate dori să vă monitorizeze 
mai îndeaproape.
- ai diabet. Este posibil să aveți nevoie de o monitorizare mai atentă a nivelului de glucoză din sânge și/sau de ajustarea 

medicamentelor dumneavoastră pentru diabet după începerea tratamentului cu Exviera. Unii pacienți cu diabet au prezentat niveluri 

scăzute de zahăr în sânge (hipoglicemie) după începerea tratamentului cu medicamente precum Exviera.

Când luați Exviera și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți următoarele simptome, 
deoarece acestea pot fi un semn al agravării problemelor hepatice:
- Vă simțiți rău (greață), sunteți rău (vărsături) sau vă pierdeți pofta de mâncare.

- Observați îngălbenirea pielii sau a ochilor.
- Urina ta este mai inchisa decat in mod normal.

- Confuzie
- Observați umflarea zonei stomacului

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 

Exviera.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți antecedente de depresie sau boli psihiatrice. Depresia, inclusiv gânduri și 
comportamente suicidare, a fost raportată la unii pacienți care iau acest medicament, în special la pacienții cu antecedente de 
depresie sau boli psihiatrice sau la pacienții care iau ribavirină cu acest medicament. De asemenea, dumneavoastră sau 
persoana care vă îngrijește trebuie să vă informați imediat medicul cu privire la orice modificări de comportament sau de 
dispoziție și despre orice gânduri suicidare pe care le puteți avea.

Analize de sange

Medicul dumneavoastră vă va testa sângele înainte, în timpul și după tratamentul dumneavoastră cu Exviera. Aceasta pentru ca medicul 

dumneavoastră să poată:

-
-
-

Decideți ce alte medicamente ar trebui să luați împreună cu Exviera și pentru cât timp. 
Confirmați dacă tratamentul dumneavoastră a funcționat și dacă nu aveți virusul hepatitei C.
Verificați dacă există efecte secundare ale Exviera sau ale altor medicamente antivirale pe care medicul dumneavoastră le-a prescris 

pentru a le utiliza împreună cu Exviera (cum ar fi „ombitasvir/paritaprevir/ritonavir” și „ribavirina”).

Copii si adolescenti
Nu administrați Exviera copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani. Utilizarea Exviera la copii și 
adolescenți nu a fost încă studiată.
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Alte medicamente și Exviera
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente.

Sunteți câteva medicamentenu trebuie să iacu Exviera - vezi tabelul anterior „Medicamente pe care nu 
trebuie să le luați cu Exviera”.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistuluiînainte de a lua Exviera, dacă luați oricare dintre medicamentele din tabelul de 

mai jos. Este posibil ca medicul să fie nevoie să vă modifice doza de aceste medicamente. Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului înainte de a lua Exviera dacă utilizați și contraceptive hormonale. Consultați secțiunea despre contracepție de mai jos.

Medicamente despre care trebuie să spuneți medicului dumneavoastră înainte de a lua Exviera

Medicament sau substanță activă Scopul medicamentului
alprazolam, diazepam pentru anxietate, atacuri de panică și probleme 

de somn

ciclosporină, everolimus, sirolimus, tacrolimus pentru a suprima sistemul imunitar
ciclobenzaprină, carisoprodol pentru spasme musculare

dabigatran să subțieze sângele
deferasirox pentru a ajuta la reducerea nivelului de fier din sânge

digoxină, amlodipină pentru probleme cardiace sau 

hipertensiune arterială

furosemid pentru acumularea de prea mult lichid în 
organism

hidrocodonă pentru durere

imatinib pentru tratamentul unor cancere ale 
sângelui

levotiroxină pentru probleme cu tiroida

darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirină pentru infectarea cu HIV

omeprazol,lansoprazol, esomeprazol pentru ulcere gastrice și alte probleme ale 
stomacului

rosuvastatina, pravastatina, fluvastatina, pitavastatina pentru a reduce colesterolul din sânge

s-mefenitoină pentru epilepsie

teriflunomidă pentru scleroza multiplă
sulfasalazina pentru a trata și gestiona bolile inflamatorii 

intestinale sau pentru a trata artrita 
reumatoidă

warfarină și alte medicamente similare numite antagoniști ai 
vitaminei K*

să subțieze sângele

* Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să mărească frecvența analizelor de sânge pentru a verifica cât de bine vă poate coagula 

sângele.

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 

Exviera.

Sarcina și contracepția

Efectele Exviera în timpul sarcinii nu sunt cunoscute. Exviera nu trebuie utilizat în timpul sarcinii sau la femeile 
aflate la vârsta fertilă care nu utilizează metode contraceptive eficiente.

- Dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră trebuie să utilizați o metodă eficientă de contracepție în timpul 
tratamentului. Medicamentele contraceptive care conțin etinilestradiol nu pot fi utilizate în asociere cu Exviera. 
Întrebați-vă medicul despre cea mai bună contracepție pentru dvs.
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Sunt necesare precauții suplimentare dacă Exviera este luat împreună cu ribavirină. Ribavirina poate provoca malformații 
congenitale severe. Ribavirina rămâne mult timp în organism după oprirea tratamentului și, prin urmare, este necesară o 
contracepție eficientă atât în   timpul tratamentului, cât și pentru o perioadă de timp după aceea.

- Există riscul de malformații congenitale atunci când ribavirina este administrată unei paciente care rămâne 
însărcinată.

- De asemenea, poate exista un risc de malformații congenitale dacă ribavirina este luată de un pacient de sex masculin, a cărui 

parteneră rămâne însărcinată.

- Citiți cu atenție secțiunea „Contracepție” a prospectului pentru ribavirină. Este important ca 
atât bărbații, cât și femeile să citească informațiile.

- Dacă dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră rămâneți gravidă în timpul tratamentului cu Exviera și ribavirină sau în 

lunile care urmează, trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră.

Alăptarea
Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu Exviera. Nu se știe dacă substanța activă din 
Exviera (dasabuvir) trece în laptele matern.

Conducerea și folosirea utilajelor
Unii pacienți au raportat că s-au simțit foarte obosiți când au luat Exviera cu alte medicamente pentru infecția cu 
hepatita C. Dacă vă simțiți obosit, nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje.

Exviera conține lactoză
Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele zaharuri, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a 
lua acest medicament.

3. Cum să luați Exviera

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau farmacistul dacă 
nu sunteți sigur.

Tabletele Exviera nu funcționează singure. Ele sunt întotdeauna luate împreună cu alte medicamente antivirale, cum ar fi ombitasvir/

paritaprevir/ritonavir. Medicul dumneavoastră vă poate administra, de asemenea, un medicament antiviral numit ribavirină.

Cât de mult să ia
Doza recomandată este de un comprimat, de două ori pe zi. Luați un comprimat dimineața și un comprimat 
seara.

Cum să luați
-
-
-

Luați comprimatele cu alimente. Tipul de mâncare nu este 
important. Înghițiți comprimatele întregi cu apă.
Nu mestecați, zdrobiți sau spargeți comprimatele deoarece pot avea un gust amar.

Cât timp să luați Exviera
Veți lua Exviera timp de 8, 12 sau 24 de săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp va dura tratamentul 
dumneavoastră. Nu încetați să luați Exviera decât dacă medicul dumneavoastră vă spune acest lucru. Este foarte important să 
finalizați întregul curs de tratament. Acest lucru va oferi medicamentelor cele mai bune șanse de a elimina infecția cu virusul 
hepatitei C.
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Dacă luați mai mult Exviera decât trebuie
Dacă luați accidental mai mult decât doza recomandată, trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră sau să mergeți 
la cel mai apropiat spital. Țineți pachetul de medicamente cu dvs., astfel încât să puteți descrie cu ușurință ceea ce ați luat.

Dacă uitaţi să luaţi Exviera
Este important să nu pierdeți o doză din acest medicament. Dacă omiteți o doză și aceasta este:

-
-

Mai mult de 6 orepână la următoarea doză - luați doza uitată cu alimente cât mai curând posibil. Mai puțin 
de 6 orepână la următoarea doză - nu luați doza uitată, luați următoarea doză ca de obicei, cu alimente.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Opriți administrarea Exviera și discutați cu medicul dumneavoastră sau solicitați imediat asistență medicală dacă apare oricare 

dintre următoarele:

Reacții adverse la administrarea Exviera cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără 
ribavirină:
Frecvență necunoscută:nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile
- Reacții alergice grave, semnele pot include: o

o
o
o

Agravarea problemelor hepatice. Simptomele includ: o

o
o
o
o

Dificultate la respirație sau la înghițire
Amețeli sau amețeli, care pot fi din cauza tensiunii arteriale scăzute. 
Umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului
Erupție cutanată și mâncărime ale pielii

-
Vă simțiți rău (greață), sunteți rău (vărsături) sau vă pierdeți pofta de mâncare 

Observați îngălbenirea pielii sau a ochilor

Urina ta este mai întunecată decât în   mod 

normal Confuzie

Observați umflarea zonei stomacului

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă observați oricare dintre următoarele reacții adverse:

Reacții adverse la administrarea Exviera cu ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 
Frecvente:poate afecta până la 1 din 10 persoane
-Mâncărime.
Rar:poate afecta până la 1 din 1000 de persoane

- Umflarea straturilor pielii care poate afecta orice parte a corpului, inclusiv fața, limba sau gâtul și 
poate provoca dificultăți la înghițire sau la respirație (angioedem)

Reacții adverse la administrarea Exviera și ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu ribavirină: Foarte 
frecvente:poate afecta mai mult de 1 din 10 persoane
-
-
-
-
-
-
Uzual:poate afecta până la 1 din 10 persoane
-
-

Senzație de oboseală (oboseală) 

Senzație de rău (greață)

Mâncărime

Tulburări de somn (insomnie)
Senzație de slăbiciune sau lipsă de energie 
(astenie). Diaree

Anemie (număr scăzut de globule roșii). 
Vărsături
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Mai puțin frecvente:poate afecta până la 1 din 100 de persoane

-Deshidratare
Rar:poate afecta până la 1 din 1000 de persoane

- Umflarea straturilor pielii care poate afecta orice parte a corpului, inclusiv fața, limba sau gâtul și 
poate provoca dificultăți la înghițire sau la respirație (angioedem)

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice posibile reacții adverse care nu sunt 

enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații despre siguranța
sistemul național de raportare

enumerate înAnexa V.
acest medicament.

5. Cum se păstrează Exviera

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați medicamentul după data de expirare înscrisă pe cutie după „EXP”. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor contribui la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Exviera
-
-

Fiecare comprimat conține dasabuvir 250 mg (sub formă de sodiu monohidrat). 
Celelalte ingrediente sunt:
- Miezul tabletei: celuloză microcristalină (E 460(i)), lactoză monohidrat, copovidonă, croscarmeloză 

sodică, dioxid de siliciu coloidal anhidru (E 551), stearat de magneziu (E 470b). Film pentru 
comprimat: alcool polivinilic (E 1203), dioxid de titan (E 171), macrogol (3350), talc (E 553b), oxid de 
fier galben (E 172), oxid de fier roșu (E 172) și fier negru de oxid (E 172).

-

Cum arată Exviera și conținutul ambalajului
Comprimatele Exviera sunt comprimate filmate bej, ovaloide, cu dimensiunile de 14,0 mm x 8,0 mm, marcate cu „AV2”. 
Comprimatele Exviera sunt ambalate în blistere din folie care conțin 2 comprimate. Fiecare cutie conține 56 de comprimate 
(cutie multi-ambalaj care conține 4 cutii interioare de 14 comprimate).

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și 
producătorul AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen
Germania

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației 
de punere pe piață:

België/Belgique/Belgien 
AbbVie SA
Tel/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД

Luxemburg/Luxemburg
AbbVie SA
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Тел.: +359 2 90 30 430 Belgia/Belgia
Tel/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie sro
Tel: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Tel.: +36 1 455 8600

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

Malta
VJSalomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

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

Nederland
AbbVie BV
Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Tel: +372 623 1011

Norge
AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

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

Österreich
AbbVie GmbH
Tel: +43 1 20589-0

España
AbbVie Spain, SLU
Tel: +34 91 384 09 10

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

Franţa
AbbVie
Tel: +33 (0)1 45 60 13 00

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

Hrvatska
AbbVie doo
Tel: +385 (0)1 5625 501

România
AbbVie SRL
Tel: +40 21 529 30 35

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

Slovenia
AbbVie Biofarmacevtska družba doo 
Tel: +386 (1)32 08 060

Insulă
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Republica Slovenská
AbbVie sro
Tel: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie Srl
Tel: +39 06 928921

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

Κύπρος
Lifepharma (ZAM) Ltd 
Τηλ: +357 22 34 74 40

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

Letonia
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

Regatul Unit (Irlanda de Nord) 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: +44 (0)1628 561090
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Acest prospect a fost revizuit ultima dată în

Alte surse de informare

Informații detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Europene a Medicamentului: 
http://www.ema.europa.eu .
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