
Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning. Detta kommer att möjliggöra snabb identifiering av 
ny säkerhetsinformation. Sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera alla misstänkta biverkningar. Se avsnitt 
4.8 för hur man rapporterar biverkningar.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exviera 250 mg filmdragerade tabletter

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg dasabuvir (som natriummonohydrat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 45 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Beige, ovala, filmdragerade tabletter med måtten 14,0 mm x 8,0 mm och präglade på ena sidan 
med 'AV2'.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Exviera är indicerat i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk 
hepatit C (CHC) hos vuxna (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1).

För genotypspecifik aktivitet för hepatit C-virus (HCV), se avsnitt 4.4 och 5.1.

4.2 Dosering och administreringssätt

Behandling med dasabuvir ska initieras och övervakas av en läkare med erfarenhet av 
behandling av kronisk hepatit C.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 250 mg dasabuvir (en tablett) två gånger dagligen (morgon och kväll).

Dasabuvir får inte administreras som monoterapi. Dasabuvir ska användas i kombination 
med andra läkemedel för behandling av HCV (se avsnitt 5.1). Se produktresumén för de 
läkemedel som används i kombination med dasabuvir.

De rekommenderade samtidigt administrerade läkemedlen och behandlingslängden för 
kombinationsbehandling med dasabuvir anges i Tabell 1.

2

TITLE - DASABUVIR / EXVIERA MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : European Medicines Agency

www.911globalmeds.com/buy-dasabuvir-exviera-online
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/exviera-epar-product-information_en.pdf


Tabell 1. Rekommenderat(a) samtidigt administrerat läkemedel och behandlingslängd för 
dasabuvir per patientpopulation

Patientpopulation Behandling* Varaktighet

12 veckor

8 veckor kan övervägas hos tidigare 
obehandlade genotyp 1-binfekterade 
patienter med minimal till måttlig 

fibros** (se avsnitt 5.1,
GARNET studie)

Genotyp 1b, utan cirros eller
med kompenserad cirros

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirin*

Genotyp 1a,
utan cirros 12 veckor

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirin*

Genotyp 1a,
med kompenserad cirros 24 veckor (se avsnitt 5.1.)

* Obs: Följ doseringsrekommendationerna för genotyp 1a hos patienter med en okänd genotyp 1-subtyp eller med 
blandad genotyp 1-infektion.
* * Vid bedömning av svårighetsgraden av leversjukdom med hjälp av icke-invasiva metoder, förbättrar en kombination av 
blodbiomarkörer eller kombinationen av mätning av leverstelhet och ett blodprov noggrannheten och bör utföras före 8 
veckors behandling hos alla patienter med måttlig fibros.

Missade doser
Om en dos av dasabuvir missas kan den ordinerade dosen tas inom 6 timmar. Om det har gått mer 
än 6 timmar sedan dasabuvir vanligtvis tas, ska den missade dosen INTE tas och patienten ska ta 
nästa dos enligt det vanliga doseringsschemat. Patienter ska instrueras att inte ta dubbel dos.

Särskilda populationer

HIV-1 saminfektion
Doseringsrekommendationerna i Tabell 1 bör följas. För doseringsrekommendationer med 
HIV-antivirala läkemedel, se avsnitt 4.4 och 4.5. Se avsnitt 4.8 och 5.1 för ytterligare 
information.

Levertransplantationsmottagare
Dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i kombination med ribavirin rekommenderas i 24 
veckor hos levertransplanterade. Lägre ribavirindos vid initiering kan vara lämpligt. I studien efter 
levertransplantation var ribavirindoseringen individualiserad och de flesta försökspersoner fick 600 till 
800 mg per dag (se avsnitt 5.1). För doseringsrekommendationer med kalcineurinhämmare, se avsnitt 
4.5.

Äldre

Ingen dosjustering av dasabuvir är motiverad hos äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering av dasabuvir krävs för patienter med lindrigt, måttligt eller gravt nedsatt 
njurfunktion eller slutstadiet av njursjukdom i dialys (se avsnitt 5.2). För patienter som behöver 
ribavirin, se produktresumén för ribavirin för information om användning hos patienter med 
nedsatt njurfunktion.
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Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering av dasabuvir krävs hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A). 
Dasabuvir ska inte användas till patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B eller 
C) (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population
Säkerheten och effekten av dasabuvir hos barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns 
tillgängliga.

Administreringssätt

De filmdragerade tabletterna är för oral användning. Patienterna ska instrueras att svälja tabletterna hela (dvs. 
patienterna ska inte tugga, bryta eller lösa upp tabletten). För att maximera absorptionen ska dasabuvir tabletter 
tas med mat, utan hänsyn till fett- och kaloriinnehåll (se avsnitt 5.2).

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B eller C) (se avsnitt 5.2).

Användning av läkemedel som innehåller etinylöstradiol såsom de som finns i de flesta kombinerade 
orala preventivmedel eller p-vaginalringar (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Samtidig administrering av dasabuvir och läkemedel som är starka eller måttliga enzyminducerare 
förväntas minska plasmakoncentrationerna av dasabuvir och minska dess terapeutiska effekt (se avsnitt 
4.5. Exempel på kontraindicerade inducerare ges nedan.

Enzyminducerare:

-karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
-efavirenz, nevirapin, etravirin
-apalutamid, enzalutamid
-mitotane
-rifampicin
-Johannesört (Hypericum perforatum)

Läkemedel som är starka CYP2C8-hämmare kan öka plasmakoncentrationerna av dasabuvir och får 
inte administreras samtidigt med dasabuvir (se avsnitt 4.5). Exempel på kontraindicerade CYP2C8-
hämmare ges nedan.

CYP2C8-hämmare:

-gemfibrozil

Dasabuvir administreras tillsammans med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. För 
kontraindikationer med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, se produktresumén.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning

Allmän

Dasabuvir rekommenderas inte för administrering som monoterapi och måste användas i 
kombination med andra läkemedel för behandling av hepatit C-infektion (se avsnitt 4.2 och 5.1).
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Risk för leverdekompensation och leversvikt hos patienter med cirros

Leverdekompensation och leversvikt, inklusive levertransplantation eller dödliga utfall, har rapporterats efter 
marknadsföring hos patienter som behandlats med dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med och 
utan ribavirin. De flesta patienter med dessa allvarliga resultat hade tecken på avancerad eller dekompenserad 
cirros innan behandlingen påbörjades. Även om kausalitet är svårt att fastställa på grund av avancerad 
leversjukdom i bakgrunden, kan en potentiell risk inte uteslutas.

Dasabuvir ska inte användas till patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B eller 
C) (se avsnitt 4.2, 4.3, 4.8 och 5.2).

För patienter med cirros:
- Övervakning bör utföras för kliniska tecken och symtom på leverdekompensation 

(såsom ascites, leverencefalopati, variceal blödning).
Leverlaboratorietester inklusive direkta bilirubinnivåer bör utföras vid baslinjen, under de 
första 4 veckorna av behandlingsstart och som kliniskt indicerat därefter. Behandlingen 
bör avbrytas hos patienter som utvecklar tecken på leverdekompensation.

-

-

ALT höjder

Under kliniska prövningar med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan ribavirin 
inträffade övergående höjningar av ALAT till mer än 5 gånger den övre normalgränsen hos cirka 1 % av 
försökspersonerna (35 av 3 039). ALAT-förhöjningar var asymtomatiska och inträffade i allmänhet under de 
första 4 veckorna av behandlingen, utan samtidiga förhöjningar av bilirubin, och minskade inom cirka två 
veckor efter debut med fortsatt dosering av dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan 
ribavirin.

Dessa ALAT-förhöjningar var signifikant vanligare i subgruppen av försökspersoner som använde etinylöstradiol-
innehållande läkemedel såsom kombinerade orala preventivmedel eller preventivmedelsvaginalringar (6 av 25 
försökspersoner); (se avsnitt 4.3). Däremot var frekvensen av ALAT-förhöjningar hos försökspersoner som 
använder andra typer av östrogen som vanligtvis används i hormonell ersättningsterapi (dvs oralt och lokalt 
östradiol och konjugerade östrogener) liknande den frekvens som observerades hos försökspersoner som inte 
använde östrogeninnehållande produkter ( cirka 1 % i varje grupp).

Patienter som tar läkemedel som innehåller etinylöstradiol (dvs. de flesta kombinerade p-piller 
eller p-vaginalringar) måste byta till en alternativ preventivmetod (t.ex. preventivmedel endast för 
gestagen eller icke-hormonella metoder) innan de påbörjar dasabuvir med ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir behandling (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Även om ALAT-förhöjningar associerade med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir har varit 
asymtomatiska, bör patienterna instrueras att se upp för tidiga varningstecken på leverinflammation, såsom 
trötthet, svaghet, aptitlöshet, illamående och kräkningar, såväl som senare tecken som t.ex. som gulsot och 
missfärgad avföring och att utan dröjsmål uppsöka läkare om sådana symtom uppstår. Rutinövervakning av 
leverenzymer är inte nödvändig hos patienter som inte har cirros (för cirros, se ovan). Tidig utsättning av 
behandlingen kan resultera i läkemedelsresistens, men konsekvenserna för framtida behandling är inte kända.

Graviditet och samtidig användning med ribavirin

Se även avsnitt 4.6.

Extrem försiktighet måste iakttas för att undvika graviditet hos kvinnliga patienter och kvinnliga 
partners till manliga patienter när dasabuvir tas i kombination med ribavirin (se avsnitt 4.6 och 
se produktresumén för ribavirin för ytterligare information).
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Använd med takrolimus, sirolimus och everolimus

Samtidig administrering av dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med systemisk takrolimus, sirolimus 
eller everolimus ökar koncentrationerna av det immunsuppressiva medlet på grund av CYP3A-hämning av 
ritonavir (se avsnitt 4.5). Allvarliga och/eller livshotande händelser har observerats vid samtidig administrering av 
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med systemisk takrolimus, och en liknande risk kan förväntas med 
sirolimus och everolimus.

Undvik samtidig användning av takrolimus eller sirolimus med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir om 
inte fördelarna överväger riskerna. Om takrolimus eller sirolimus används tillsammans med dasabuvir och 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, rekommenderas försiktighet, och rekommenderade doser och 
övervakningsstrategier finns i avsnitt 4.5. Everolimus kan inte användas på grund av brist på lämpliga dosstyrkor 
för dosjusteringar.

Koncentrationer av takrolimus eller sirolimus i helblod bör övervakas vid inledande och under 
samtidig administrering med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dosen och/eller 
doseringsfrekvensen bör justeras efter behov. Patienter bör övervakas ofta för eventuella 
förändringar i njurfunktionen eller takrolimus- eller sirolimusrelaterade biverkningar. Se 
produktresumén för takrolimus eller sirolimus för ytterligare doserings- och 
övervakningsinstruktioner.

Depression eller psykiatrisk sjukdom

Fall av depression och mer sällsynta självmordstankar och självmordsförsök har rapporterats med 
dasabuvir med eller utan ombitasvir/paritaprevir/ritonavirbehandling i kombination med ribavirin i 
majoriteten av fallen. Även om vissa fall tidigare haft depression, psykiatrisk sjukdom och/eller 
missbruk kan ett orsakssamband med dasabuvir med eller utan behandling med ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir inte uteslutas. Försiktighet bör iakttas hos patienter med en tidigare historia av 
depression eller psykiatrisk sjukdom. Patienter och vårdgivare bör instrueras att meddela förskrivaren 
om alla förändringar i beteende eller humör och om alla självmordstankar.

Genotypspecifik aktivitet

Beträffande rekommenderade regimer med olika HCV-genotyper, se avsnitt 4.2. Beträffande 
genotypspecifik virologisk och klinisk aktivitet, se avsnitt 5.1.

Effekten av dasabuvir har inte fastställts hos patienter med andra HCV-genotyper än genotyp 1; 
dasabuvir ska inte användas för behandling av patienter infekterade med andra genotyper än 1.

Samtidig administrering med andra direktverkande antivirala medel mot HCV

Dasabuvirs säkerhet och effekt har fastställts i kombination med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med 
eller utan ribavirin. Samtidig administrering av dasabuvir med andra antivirala medel har inte studerats 
och kan därför inte rekommenderas.

Återbehandling

Effekten av dasabuvir hos patienter som tidigare exponerats för dasabuvir, eller för läkemedel 
som förväntas vara korsresistenta, har inte visats.

Använd med statiner

Rosuvastatin
Dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir förväntas öka exponeringen för rosuvastatin mer än tre 
gånger. Om behandling med rosuvastatin krävs under behandlingsperioden, bör den maximala dagliga 
dosen av rosuvastatin vara 5 mg (se avsnitt 4.5, Tabell 2).
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Pitavastatin och fluvastatin
Interaktionerna med pitavastatin och fluvastatin har inte undersökts. Teoretiskt förväntas dasabuvir 
med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir öka exponeringen för pitavastatin och fluvastatin. En tillfällig 
suspension av pitavastatin/fluvastatin rekommenderas under behandlingen med ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. Om statinbehandling krävs under behandlingsperioden är ett byte till en 
reducerad dos av pravastatin/rosuvastatin möjlig (se avsnitt 4.5, Tabell 2).

Behandling av patienter med samtidig hiv-infektion

Dasabuvir rekommenderas i kombination med paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, och ritonavir kan välja för 
PI-resistens hos HIV-saminfekterade patienter utan pågående antiretroviral behandling. HIV-
saminfekterade patienter utan suppressiv antiretroviral behandling bör inte behandlas med dasabuvir. 
Läkemedelsinteraktioner måste noggrant beaktas vid samtidig HIV-infektion (för detaljer se avsnitt 4.5, 
Tabell 2).

Atazanavir kan användas i kombination med dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
om det administreras samtidigt. Att notera bör atazanavir tas utan ritonavir, eftersom ritonavir 
100 mg en gång dagligen tillhandahålls som en del av den fasta doskombinationen ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. Kombinationen medför en ökad risk för hyperbilirubinemi (inklusive 
okular ikterus), särskilt när ribavirin ingår i hepatit C-kuren.

Darunavir, doserat 800 mg en gång dagligen, om det administreras samtidigt som ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, kan användas i frånvaro av omfattande PI-resistens (minskad exponering för darunavir). Att notera 
bör darunavir tas utan ritonavir, eftersom ritonavir 100 mg en gång dagligen tillhandahålls som en del av den 
fasta doskombinationen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

För användning av andra hiv-proteashämmare än atazanavir och darunavir, se 
produktresumén för ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Raltegravirexponeringen är avsevärt ökad (2 gånger). Kombinationen var inte kopplad till några särskilda 
säkerhetsproblem hos en begränsad uppsättning patienter som behandlades under 12-24 veckor.

Rilpivirinexponeringen är avsevärt ökad (3 gånger) när rilpivirin ges i kombination med dasabuvir 
med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, med en åtföljande potential för QT-förlängning. Om en HIV-
proteashämmare tillsätts (atazanavir, darunavir), kan exponeringen för rilpivirin öka ytterligare och 
rekommenderas därför inte. Rilpivirin ska användas med försiktighet vid upprepad EKG-
övervakning.

Andra NNRTI än rilpivirin (efavirenz, etravirin och nevirapin) är kontraindicerade (se avsnitt 
4.3).

Reaktivering av hepatit B-virus

Fall av reaktivering av hepatit B-virus (HBV), några av dem med dödlig utgång, har rapporterats under eller 
efter behandling med direktverkande antivirala medel. HBV-screening bör utföras på alla patienter innan 
behandlingen påbörjas. HBV/HCV-infekterade patienter löper risk för HBV-reaktivering och bör därför 
övervakas och hanteras enligt gällande kliniska riktlinjer.

Används hos diabetespatienter

Diabetiker kan uppleva förbättrad glukoskontroll, vilket potentiellt kan resultera i symptomatisk 
hypoglykemi, efter att ha påbörjat HCV direktverkande antiviral behandling. Glukosnivåer hos 
diabetespatienter som påbörjar direktverkande antiviral behandling bör övervakas noggrant, särskilt 
inom de första 3 månaderna, och deras diabetesläkemedel modifieras vid behov. Den läkare som 
ansvarar för diabetesvården av patienten bör informeras när direktverkande antiviral behandling inleds.
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Laktos

Exviera innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, 
total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner

Dasabuvir måste alltid administreras tillsammans med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Vid samtidig 
administrering utövar de ömsesidiga effekter på varandra (se avsnitt 5.2). Därför måste 
interaktionsprofilen för föreningarna betraktas som en kombination.

Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig administrering med enzyminducerare kan leda till en ökad risk för biverkningar och ALAT-
höjningar (se tabell 2).
Samtidig administrering med etinylöstradiol kan leda till ökad risk för ALAT-höjningar (se avsnitt 4.3 
och 4.4). Kontraindicerade enzyminducerare finns i avsnitt 4.3.

Farmakokinetiska interaktioner

Potentiell för dasabuvir att påverka farmakokinetiken för andra läkemedel
In vivoläkemedelsinteraktionsstudier utvärderade nettoeffekten av kombinationsbehandlingen, inklusive 
ritonavir. Följande avsnitt beskriver de specifika transportörer och metaboliserande enzymer som påverkas av 
dasabuvir i kombination med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Se tabell 2 för vägledning angående potentiella 
läkemedelsinteraktioner och doseringsrekommendationer för dasabuvir administrerat med ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

Läkemedel som metaboliseras av CYP3A4
Se produktresumén för ombitasvir/paritaprevir/ritonavir för detaljer. (se även tabell 2).

Läkemedel som transporteras av OATP-familjen
Se ombitasvir/paritaprevir/ritonavir produktresumén för detaljer om OATP1B1-, 
OATP1B3- och OATP2B1-substrat (se även tabell 2).

Läkemedel som transporteras med BCRP
Dasabuvir är en hämmare av BCRPin vivo. Samtidig administrering av dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir tillsammans med läkemedel som är substrat för BCRP kan öka 
plasmakoncentrationerna av dessa transportörsubstrat, vilket kan kräva dosjustering/klinisk övervakning. 
Sådana läkemedel inkluderar sulfasalazin, imatinib och några av statinerna (se tabell 2). Se även Tabell 2 
för specifika råd om rosuvastatin som har utvärderats i en läkemedelsinteraktionsstudie.

Läkemedel som transporteras med Pgp i tarmen
Medan dasabuvir är enin vitrohämmare av P-gp, observerades ingen signifikant förändring i exponeringen av P-
gp-substratet, digoxin, när det administrerades med dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Det kan 
inte uteslutas att den systemiska exponeringen av dabigatran etexilat ökar av dasabuvir på grund av hämning av 
P-gp i tarmen.

Läkemedel som metaboliseras genom glukuronidering
Dasabuvir är en hämmare av UGT1A1in vivo. Samtidig administrering av dasabuvir med läkemedel som 
huvudsakligen metaboliseras av UGT1A1 resulterar i ökade plasmakoncentrationer av sådana läkemedel; 
rutinmässig klinisk övervakning rekommenderas för läkemedel med smalt terapeutiskt index (dvs. 
levotyroxin). Se även Tabell 2 för specifika råd om raltegravir och

8



buprenorfin som har utvärderats i läkemedelsinteraktionsstudier. Dasabuvir har också visat sig 
hämma UGT1A4, 1A6 och intestinalt UGT2B7in vitropåin vivorelevanta koncentrationer.

Läkemedel som metaboliseras av CYP2C19
Samtidig administrering av dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kan minska 
exponeringen av läkemedel som metaboliseras av CYP2C19 (t.ex. lansoprazol, esomeprazol,
sm- mefenytoin), vilket kan kräva dosjustering/klinisk övervakning. CYP2C19-substrat som utvärderats i 
läkemedelsinteraktionsstudier inkluderar omeprazol och escitalopram (tabell 2).

Läkemedel som metaboliseras av CYP2C9
Dasabuvir administrerat med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir påverkade inte exponeringen av 
CYP2C9-substratet warfarin. Andra CYP2C9-substrat (NSAID (t.ex. ibuprofen), antidiabetika (t.ex. 
glimepirid, glipizid) förväntas inte kräva dosjusteringar.

Läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 eller CYP1A2
Dasabuvir administrerat med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir påverkade inte exponeringen av 
CYP2D6/CYP1A2-substratet duloxetin. Exponeringen av cyklobensaprin, ett CYP1A2-substrat, 
minskade. Klinisk övervakning och dosjustering kan behövas för andra CYP1A2-substrat (t.ex. 
ciprofloxacin, cyklobensaprin, teofyllin och koffein). CYP2D6-substrat (t.ex. desipramin, metoprolol 
och dextrometorfan) förväntas inte kräva dosjusteringar.

Läkemedel utsöndras via njurarna via transportproteiner
Dasabuvir hämmar inte organiska anjontransportörer (OAT1)in vivovilket framgår av avsaknaden av interaktion 
med tenofovir (OAT1-substrat).In vitrostudier visar att dasabuvir inte är en hämmare av organiska 
katjontransportörer (OCT2), organiska anjontransportörer (OAT3), eller multidrog- och 
toxinextruderingsproteiner (MATE1 och MATE2K) vid kliniskt relevanta koncentrationer.

Därför förväntas inte dasabuvir påverka läkemedel som huvudsakligen utsöndras via njurarna 
via dessa transportörer (se avsnitt 5.2).

Potentiell för andra läkemedel att påverka farmakokinetiken för dasabuvir

Läkemedel som hämmar CYP2C8
Samtidig administrering av dasabuvir och läkemedel som hämmar CYP2C8 (t.ex. teriflunomid, 
deferasirox) kan öka plasmakoncentrationerna av dasabuvir. Starka CYP2C8-hämmare är 
kontraindicerade med dasabuvir (se avsnitt 4.3 och tabell 2).

Enzyminducerare
Samtidig administrering av dasabuvir med läkemedel som är måttliga eller starka enzyminducerare 
förväntas minska plasmakoncentrationerna av dasabuvir och minska dess terapeutiska effekt. 
Kontraindicerade enzyminducerare finns i avsnitt 4.3 och Tabell 2.

Dasabuvir är ett substrat för P-gp och BCRP och dess huvudmetabolit M1 är ett substrat för OCT1in vitro. 
Hämning av P-gp och BCRP förväntas inte visa kliniskt relevanta ökningar av exponeringen av dasabuvir 
(tabell 2).

Dasabuvir M1-metaboliten kvantifierades i alla läkemedelsinteraktionsstudier. Förändringar i exponeringen av 
metaboliten överensstämde i allmänhet med den som observerades med dasabuvir förutom studier med 
CYP2C8-hämmare, gemfibrozil, där metabolitexponeringarna minskade med upp till 95 % och CYP3A-
induceraren, karbamazepin, där metabolitexponeringarna minskade med endast upp till 39 %. .

Patienter som behandlas med vitamin K-antagonister

Eftersom leverfunktionen kan förändras under behandling med dasabuvir administrerat med ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, rekommenderas noggrann övervakning av International Normalized Ratio (INR)-värden.
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Läkemedelsinteraktionsstudier

Rekommendationer för samtidig administrering av dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir för ett antal läkemedel finns i Tabell 2.

Om en patient redan tar läkemedel eller påbörjar ett läkemedel samtidigt som den får dasabuvir och 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir för vilka potential för läkemedelsinteraktion förväntas, bör 
dosjustering av det eller de samtidiga läkemedlen eller lämplig klinisk övervakning göras beaktas 
(tabell 2).

Om dosjusteringar av samtidiga läkemedel görs på grund av behandling med dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir, bör doserna justeras på nytt efter att administreringen av dasabuvir och 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir är avslutad.

Tabell 2 visar effekten av minsta kvadraters medelkvot (90 % konfidensintervall) på koncentrationen 
av dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och samtidiga läkemedel.
Pilens riktning indikerar riktningen för förändringen i exponeringar (Cmaxoch AUC) i paritaprevir, 
ombitasvir, dasabuvir och det samtidigt administrerade läkemedlet (↑= öka med mer än 20 %,↓=minska 
med mer än 20 %,↔=ingen förändring eller förändring mindre än 20 %).

Detta är inte en exklusiv lista. Dasabuvir administreras med ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Se produktresumén för interaktioner med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Tabell 2. Interaktioner mellan dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och 
andra läkemedel

Medicinsk
Produkt/
Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

AMINOSALICYLAT
Sulfasalazin dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Inte studerat. Förväntat: Försiktighet bör iakttas 
när sulfasalazin är
administreras tillsammans med

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Mekanism:
BCRP
hämning av
paritaprevir,
ritonavir och
dasabuvir.

↑ sulfasalazin

ANTIARRYTMIKA
Digoxin
0,5 mg singel
dos

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ digoxin 1.15
(1,04-1,27)

1.16
(1,09-1,23)

1.01
(0,97-1,05)

Medan ingen dos
justering är nödvändig 
för digoxin, lämplig 
övervakning av serum
digoxinnivåer är
rekommenderad.

↔
dasabuvir

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

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

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

Mekanism:
P-gp
hämning av
dasabuvir,
paritaprevir,
och 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)

ANTIBIOTIKA (SYSTEMISK ADMINISTRATION)
dasabu
vir +

↑ Sulfamet-
oxazol,

1.21
(1,15-1,28)

1.17
(1,14-1,20)

1.15
(1,10-1,20)

Ingen dosjustering
behövs för 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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Medicinsk
Produkt/
Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

Sulfamet-
oxazol,
trimetoprim

aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir 1.15
(1,02-1,31)

1,33
(1,23-1,44)

NA ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
ombitasvir

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

0,85
(0,80-0,90) NA

800/160 mg
två gånger dagligen

↓
paritaprevir

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

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

NA

Mekanism:
ökning av
dasabuvir
möjligen pga
till CYP2C8
hämning av
trimetoprim
ANTICANCERMEDEL
Apalutamid dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Inte studerat. Förväntat: Samtidig användning är
kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).Enzalutamid

e
↓ dasabuvir
↓ombitasvir
↓ paritaprevir

Mitotan

Mekanism:
CYP3A4
induktion av
apalutamid,
enzalutamid
eller mitotane.

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

Inte studerat. Förväntat: Klinisk övervakning och 
lägre doser av imatinib 
rekommenderas.Mekanism:

BCRP
hämning av
paritaprevir,
ritonavir och
dasabuvir.

↑ imatinib

ANTIKOAGULANTER
Warfarin
5 mg singel
dos och
annat vitamin
K
antagonister

dasabu
vir +

↔
R-warfarin

1,05
(0,95-1,17)

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

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

Medan ingen förändring i 
farmakokinetiken för
warfarin förväntas,
noggrann övervakning av INR 
rekommenderas med
allt vitamin K
antagonister. Detta beror på 
leverfunktionen
förändringar under
behandling med
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔
S-warfarin

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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Medicinsk
Produkt/
Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

Dabigatran
etexila
Mekanism:
Tarm P-
gp-hämning
förbi

paritaprevir
och ritonavir.

dasabu
vir +

Inte studerat. Förväntat: dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir kan öka
plasman
koncentrationer av
dabigatran etexilat.
Använd med försiktighet.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ dabigatran etexilat

ANTIKONVULSANDE MEDEL
karbamaze-
tall
200 mg en gång
dagligen

följd av
200 mg två gånger

dagligen

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ karba-
mazepin

1.10
(1,07-1,14)

1.17
(1,13-1,22)

1,35
(1,27-1,45)

Samtidig användning är
kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).↓

karbamaze
tall 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)

NA

Mekanism:
CYP3A4
induktion av
karbamazepi
ne.

↓
ombitasvir

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

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

NA

↓
paritaprevir

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

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

NA

Phenobarbita
l

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Inte studerat. Förväntat: Samtidig användning är
kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).↓ dasabuvir

↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

Mekanism:
CYP3A4
induktion av
fenobarbita
l.
fenytoin dasabu

vir +
Inte studerat. Förväntat: Samtidig användning är

kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).Mekanism:

CYP3A4
induktion av
fenytoin.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ dasabuvir
↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

S-
mefenytoin
Mekanism:
CYP2C19
induktion av
ritonavir.

dasabu
vir +

Inte studerat. Förväntat: Klinisk övervakning och 
dosjustering kanske
behövs för s-
mefenytoin.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ S-mefenytoin

ANTIDEPRESSANDE MEDEL
Escitalopram
10 mg singel
dos

dasabu
vir +

↔ es-
citalopram

1.00
(0,96-1,05)

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

NA Ingen dosjustering är 
nödvändig för
escitalopram.ombitas

vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ S-
Desmetyl
citalopram

1.15
(1,10-1,21)

1,36
(1,03-1,80)

NA

↔ 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)

Duloxetin dasabu
vir +

↓
duloxetin

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

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

NA
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Medicinsk
Produkt/
Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

60 mg singel
dos

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)

Ingen dosjustering är 
nödvändig för
duloxetin.↔

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)
Ingen dosjustering
behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

MIDDELSMIDDEL
Ketokonazol
e
400 mg en gång
dagligen

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ keto-
konazol

1.15
(1,09-1,21)

2.17
(2,05-2,29)

NA Samtidig användning är
kontraindicerat (se 
produktresumén
Egenskaper för
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir).

↑ dasabuvir 1.16
(1,03-1,32)

1,42
(1,26-1,59)

NA

↔ 0,98 1.17 NA
Mekanism:
CYP3A4/P-
gp-hämning
förbi

ketokonazol
och
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)

NA

ANTIHYPERLIPIDAEMIK
Gemfibrozil
600 mg två gånger

dagligen

dasabu
vir +
paritapr
evir/
ritonavi
r

↑ dasabuvir 2.01
(1,71-2,38)

11.25
(9.05-
13,99)

NA Samtidig användning är
kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).

↑
paritaprevir

1.21
(0,94-1,57)

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

NA
Mekanism:
Ökning av
dasabuvir
exponering är
på grund av

CYP2C8
hämning
och öka
i
paritaprevir
är möjligen
på grund av

OATP1B1
hämning av
gemfibrozil.

ANTIMYKOBAKTERIER
Rifampicin dasabu

vir +
Ombita
svir/par
itaprevi
r
/ritonav
ir

Inte studerat. Förväntat: Samtidig användning är
kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).Mekanism:

CYP3A4/CY
P2C8
induktion av
rifampicin.

↓ dasabuvir
↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

BIGUANID ORAL ANTIHYPERGLYKEMI
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Medicinsk
Produkt/
Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

Metformin dasabu
vir +

↓
metformin

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

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

NA Ingen dosjustering
behövs för metformin

500 mg
en dos

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)

vid samadministrering
med 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)

KALCIUMKANALBLOCKARE
Amlodipin
5 mg singel
dos

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
amlodipin

1,26
(1,11-1,44)

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

NA Minskning av amlodipin
dos med 50 % och
övervaka patienter för
kliniska effekter.

↔
dasabuvir

1,05
(0,97-1,14)

1.01
(0,96-1,06)

0,95
(0,89-1,01)

Mekanism:
CYP3A4
hämning av
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)

PRIVATMEDEL
etinyloestra
diol/
norgestimate
0,035/0,25 m
g en gång dagligen

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ etinyl
östradiol

1.16
(0,90-1,50)

1,06
(0,96-1,17)

1.12
(0,94-1,33)

Etinylöstradiol
innehållande oralt
preventivmedel är
kontraindicerat
(se avsnitt 4.3).

Norgestimatmetaboliter:
↑ norgestrel 2.26

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

(2,09-3,09)
2,93

(2,39-3,57)
↑ nor-

elgestromin
e

2.01
(1,77-2,29)

2,60
(2.30-2.95)

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

möjligen pga
till UGT
hämning av
paritaprevir,
ombitasvir
och
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)

inte heller-

etindron
(progestin
bara piller)
0,35 mg en gång
dagligen

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ nor-
etindron

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

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

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

Ingen dosjustering är 
nödvändig för
noretindron eller
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)

DIURETIK
Furosemid
20 mg singel
dos

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
furosemid

1,42
(1,17-1,72)

1.08
(1.00-1.17)

NA Övervaka patienter för
kliniska effekter; a
minskning av furosemid
dos på upp till 50 % kan 
behövas.

↔
dasabuvir

1.12
(0,96-1,31)

1,09
(0,96-1,23)

1,06
(0,98-1,14)

Mekanism:
möjligen pga
till UGT1A1
hämning av
paritaprevir,
ombitasvir
och
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)

Ingen dosjustering
behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.
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Medicinsk
Produkt/
Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

HCV ANTIVIRAL
Sofosbuvir dasabu

vir +
↑ sofosbuvir 1,61

(1,38-1,88)
2.12

(1,91-2,37)
NA Ingen dosjustering

behövs för sofosbuvir
när det administreras
med dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

400 mg en gång
dagligen

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ GS-
331007

1.02
(0,90-1,16)

1,27
(1,14-1,42)

NA

↔ dasabuvir 1,09
(0,98-1,22)

1.02
(0,95-1,10)

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

BCRP och P-
gp-hämning
förbi

paritaprevir,
ritonavir och
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)

ÖRTPRODUKTER
St. Johns
Vört
(hypericum
perforatum)
Mekanism:
CYP3A4
induktion av
St. Johns
Vört.

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Inte studerat. Förväntat: Samtidig användning är
kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

HIV ANTIVIRALER: PROTEASHÄMMARE
För en allmän kommentar om behandling av HIV-saminfekterade patienter, inklusive en diskussion om olika 
antiretrovirala regimer som kan användas, se avsnitt 4.4 (Behandling av HIV-saminfekterade patienter) och 
produktresumén för 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)

Rekommenderad dos
av atazanavir är 300 
mg, utan ritonavir, i
kombination med
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Atazanavir
måste administreras kl

300 mg en gång
dagligen (given
samtidigt
tid)

↔
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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Medicinsk
Produkt/
Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

Mekanism:
Ökning av
paritaprevir
exponeringar

kan vara på grund

till hämning
av OATPs av
atazanavir.

↑
paritaprevir

1,46
(1,06-1,99)

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

3,26
(2.06-5.16)

samtidigt som 
dasabuvir
+ ombitasvir/paritaprevi 
r/ritonavir. Ritonavir
dos in
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir kommer att ge
atazanavir
farmakokinetik
förbättring.

Ingen dosjustering
behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Kombinationen av
atazanavir och
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
öka bilirubin
nivåer, i synnerhet
när ribavirin är en 
del av hepatit C
regim, se avsnitt
4.4 och 4.8.

Atazanavir/
ritonavir
300/100 mg
en gång om dagen

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)(administrera

d i
kväll)

↑
paritaprevir

2.19
(1,61-2,98)

3.16
(2.40-4.17)

11,95
(8,94-15,98)

Mekanism:
Ökning av
paritaprevir
exponeringar

kan vara på grund

till hämning
av
OATP1B1/B
3 och
CYP3A av
atazanavir
och CYP3A
hämning av
de
ytterligare
dos av
ritonavir.
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Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

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)

Rekommenderad dos
av darunavir är 800 mg en 
gång dagligen, utan
ritonavir, när
administreras vid
samtidigt som
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
(ritonavir dos in
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir kommer att ge
darunavir
farmakokinetik
förbättring). Detta
regim kan användas i 
frånvaro av
omfattande PI-resistens (dvs. 
brist på darunavirassocierade 
RAM), se
även avsnitt 4.4.

800 mg en gång
dagligen (given
samtidigt
tid)

↔
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)Mekanism:

Okänd

Darunavir kombinerat
med
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir + dasabuvir 
rekommenderas inte i
patienter med 
omfattande PI-resistens.

Ingen dosjustering
behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Darunavir/
ritonavir
600/100 mg
två gånger dagligen

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)Mekanism:

Okänd ↓
paritaprevir

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

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

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

Darunavir/
ritonavir
800/100 mg
en gång om dagen

(administrera
d i
kväll)

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)

Mekanism:
Okänd

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 två gånger dagligen 

eller 800/200 mg en gång 

dagligen är kontraindicerat

↔
dasabuvir

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

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

0,68
(0,57-0,80)
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Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

400/100 mg
två gånger dagligen1

aprevir/
ritonavi
r

↔
ombitasvir

1.14
(1,01-1,28)

1.17
(1,07-1,28)

1,24
(1,14-1,34)

med dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/r 
itonavir på grund av ökad 
exponering för paritaprevir (se 
Sammanfattning av
Produktegenskaper 
för
ombitasvir/paritaprevir/r 
itonavir).

↑
paritaprevir

2.04
(1.30-3.20)

2.17
(1,63-2,89)

2,36
(1.00-5.55)Mekanism:

Ökning av
paritaprevir
exponeringar

kan vara på grund

till hämning
av
CYP3A/efflu
x
transportörer
av lopinavir
och högre
dos av
ritonavir.
HIV ANTIVIRALER: ICKE-NUKLEOSID HÄMMARE TRANSKRIPTAS
Rilpivirin2

25 mg en gång
dagligen

administreras
i
morgon,
med mat

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑ rilpivirin 2,55
(2.08-3.12)

3,25
(2,80-3,77)

3,62
(3.12-4.21)

Samförvaltning av
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir med
rilpivirin en gång dagligen
bör bara vara
beaktas hos patienter
utan känd QT-
förlängning och
utan andra QT-
förlängning sam-
administrerat läkemedel
Produkter. Om
kombination används,
upprepade EKG-
övervakning bör vara
gjort, se avsnitt 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)

Mekanism:
CYP3A
hämning av
ritonavir.

Ingen dosjustering
behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Efavirenz/
emtricitabin
/ tenofovir
disoproxil
fumarat
600/300/200
mg en gång

dagligen

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Samtidig administrering av efavirenz (enzyminducerare) 
baserade regimer med paritaprevir/ritonavir + dasabuvir 
resulterade i ALAT-förhöjningar och därför tidigt utsättande av

studien.

Samtidig användning med
efavirenz innehållande
regimer är
kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).

Mekanism:
möjlig
enzym
induktion av
efavirenz.
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Nevirapin
etravirin

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Inte studerat. Förväntat: Samtidig användning är
kontraindicerat (se
avsnitt 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

HIV ANTIVIRALER: INTEGRASE STRAND TRANSFER INHIBITOR
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)

Ingen dosjustering
behövs för dolutegravir 
när det administreras
med dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

dolutegravir

50 mg en gång
dagligen

↔
dasabuvir

1.01
(0,92-1,11)

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

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

Mekanism:
möjligen pga
till UGT1A1
hämning av
paritaprevir,
dasabuvir
och
ombitasvir
och CYP3A4
hämning av
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)

Ingen dosjustering är 
nödvändig för
raltegravir eller dasabuvir
+
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

400 mg två gånger

dagligen Inga kliniskt relevanta förändringar i dasabuvir, paritaprevir,
och ombitasvirexponeringar (baserat på jämförelse med

historiska data) observerades under sam-
administrering.

Mekanism:
UGT1A1
hämning av
paritaprevir,
ombitasvir
och
dasabuvir.
HIV ANTIVIRALER: NUKLEOSIDHÄMMARE
Abacavir/
lamivudin

dasabu
vir +

↔ abakavir 0,87
(0,78-0,98)

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

NA Ingen dosjustering
behövs för abakavir 
eller lamivudin när
administreras med
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓
lamivudin

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

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

1,29
(1,05-1,58)600/300 mg

en gång om dagen ↔
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-
tricitabin/
tenofovir
200 mg en gång
dagligen/300 mg
en gång om dagen

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↔ em-
tricitabin

1,05
(1.00-1.12)

1.07
(1.00-1.14)

1,09
(1,01-1,17)

Ingen dosjustering är 
nödvändig för

↔
tenofovir

1.07
(0,93-1,24)

1.13
(1,07-1,20)

1,24
(1,13-1,36)

emtricitabin/tenofovir 
och 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)

HMG CoA REDUCTASE INHIBITOR
Rosuvastatin
5 mg en gång

dagligen

dasabu
vir +

↑
rosuvastatin

7.13
(5,11-9,96)

2,59
(2.09-3.21)

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

Maximalt dagligt
dos rosuvastatin
bör vara 5 mg (se 
avsnitt 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)

Mekanism:
OATP1B
hämning av
paritaprevir
och BCRP
hämning av
dasabuvir
paritaprevir,
och ritonavir.

↔
ombitasvir

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

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

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

Ingen dosjustering
behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↑
paritaprevir

1,59
(1,13-2,23)

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

1,43
(1,22-1,68)

Pravastatin
10 mg en gång
dagligen

dasabu
vir +

↑
pravastatin

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

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

Minska pravastatin
dos med 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) Ingen dosjustering

behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Mekanism:
OATP1B1
hämning av
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)

Fluvastatin dasabu
vir +

Inte studerat. Förväntat: Samtidig användning med
fluvastatin och
pitavastatin är det inte
rekommenderas (se
avsnitt 4.4).
En tillfällig
avstängning av
fluvastatin och
pitavastatin är
rekommenderas för
behandlingens varaktighet. Om 
statinbehandling är
krävs under
behandlingstid, a
byta till dosreducerad 
pravastatin eller
rosuvastatin är möjligt.

Mekanism:
OATP1B/BC
RP-hämning
förbi

paritaprevir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑
↑
↔ dasabuvir
↔ ombitasvir
↔ paritaprevir

fluvastatin
pitavastatin

Pitavastatin

Mekanism:
OATP1B
hämning av
paritaprevir.

Ingen dosjustering
behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.
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IMMUNSUPPRESSANDE MEDEL
Ciklosporin
30 mg en gång
daglig singel
dos3

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
ciklosporin

1.01
(0,85-1,20)

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

15.8
(13.8-18.09)

När man börjar sam-
administration med
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, ge en femtedel 
av den totala dagliga 
dosen ciklosporin en gång
dagligen med ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. 
Övervaka ciklosporin
nivåer och justera dos och/
eller dosering
frekvens efter behov.

↓ 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)Mekanism:

Effekt på
ciklosporin är
på grund av

CYP3A4
hämning av
ritonavir och
ökning av
paritaprevir
exponeringar

kan vara på grund

till
OATP/BCRP
/P-gp
hämning av
ciklosporin.

↑
paritaprevir

1,44
(1,16-1,78)

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

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

Ingen dosjustering
behövs för 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

Samförvaltning av
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir med
everolimus är det inte
rekommenderas eftersom
av en signifikant ökning 
av everolimus
exponeringar som inte kan
vara rätt dos
justeras med 
tillgängliga dosstyrkor.

0,75 mg
en dos ↔

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)Mekanism:
Effekt på
everolimus är
på grund av

CYP3A4
hämning av
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

Samtidig användning av
sirolimus med
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir är det inte
rekommenderas om inte
fördelarna överväger
riskerna (se avsnitt 4.4). 
Om sirolimus är det

0,5 mg singel
dos5

↔
dasabuvir

1.04
(0,89-1,22)

1.07
(0,95-1,22)

1.13
(1,01-1,25)

Mekanism:
Effekt på
sirolimus är

↔
ombitasvir

1.03
(0,93-1,15)

1.02
(0,96-1,09)

1,05
(0,98-1,12)
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på grund av

CYP3A4
hämning av
ritonavir.

↔
paritaprevir

1.18
(0,91-1,54)

1.19
(0,97-1,46)

1.16
(1.00-1.34)

används tillsammans med

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, administrera
sirolimus 0,2 mg två gånger i 
veckan (var tredje eller var 
fjärde dag på samma två 
dagar varje vecka).
Sirolimus blod
koncentrationer bör
övervakas var 4:e till 7:e 
dag fram till 3
på varandra följande dalgång

nivåer har visat
stabila koncentrationer av 
sirolimus. Sirolimus
dos och/eller dosering
frekvens bör vara
justeras efter behov.

5 dagar efter avslutad 
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavirbehandling, 
sirolimusdosen och
doseringsfrekvens före
att få dasabuvir
+
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir bör vara
återupptas, tillsammans med

rutinmässig övervakning av
sirolimus blod
koncentrationer.

Takrolimus
2 mg singel
dos7

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

↑
takrolimus

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

57,1
(45,5-
71,7)

16.6
(13.0-21.2)

Samtidig användning av
takrolimus med
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir är det inte
rekommenderas om inte
fördelarna överväger

↔
dasabuvir

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

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

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

Effekt på ↔
ombitasvir

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

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

0,94
(0,91-0,96)
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takrolimus är
på grund av

CYP3A4
hämning av
ritonavir.

↓
paritaprevir

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

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

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

riskerna (se avsnitt 
4.4).
Om takrolimus med
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir används
samtidigt,
takrolimus bör inte
administreras på 
dagen dasabuvir och
ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir 
påbörjas. Börjar dagen 
efter dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir påbörjas; 
återinitiera takrolimus med 
en reducerad dos baserat 
på takrolimusblod
koncentrationer. De
rekommenderad
takrolimus dosering är
0,5 mg var 7:e dag.

Takrolimus hel
blodkoncentrationer
bör övervakas
vid initiering och
hela sam-
administration med
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir och dosen och/
eller doseringen
frekvens bör vara
justeras som
behövs. På
färdigställande av
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir behandling, 
lämplig dos och
doseringsfrekvens av
takrolimus bör vara
styrs av bedömning
av takrolimusblod
koncentrationer.

JÄRNKELATORER
Deferasirox dasabu

vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/
ritonavi
r

Inte studerat. Förväntat: Deferasirox kan
öka dasabuvir
exponeringar och bör 
användas med försiktighet.↑ dasabuvir
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LÄKEMEDEL SOM ANVÄNDS VID MULTIPEL SKLEROS
Teriflunomid
e

dasabu
vir +

Inte studerat. Förväntat: Teriflunomid kan
öka dasabuvir
exponeringar och bör 
användas med försiktighet.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir

OPIOIDER
Metadon dasabu

vir +
↔ R-

Metadon
1.04

(0,98-1,11)
1,05

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

(0,87-1,01)
Ingen dosjustering är 
nödvändig för
metadon och
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

20-120 mg
en gång om dagen8

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↔ S-
Metadon

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

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

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

↔ ombitasvir/paritaprevir och dasabuvir (baserat på
jämförelse mellan studier)

buprenorfin
e/naloxon
4-24 mg/1-
6 mg en gång

dagligen8

dasabu
vir +

↑ bu-
prenorfin

2.18
(1,78-2,68)

2.07
(1,78-2,40)

3.12
(2,29-4,27)

Ingen dosjustering är 
nödvändig för
buprenorfin/naloxon
e och dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ norbu-
prenorfin

2.07
(1,42-3,01)

1,84
(1.30-2.60)

2.10
(1,49-2,97)

↑ naloxon 1.18
(0,81-1,73)

1,28
(0,92-1,79)

NA

Mekanism:
CYP3A4
hämning av
ritonavir och
UGT
hämning av
paritaprevir,
ombitasvir
och
dasabuvir.

↔ ombitasvir /paritaprevir och dasabuvir (baserat på
jämförelse mellan studier)

MUSKELAVSLAPPNINGSMEDEL

Carisoprodol
250 mg
en dos

dasabu
vir +

↓
Carisoprodol

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

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

NA Ingen dosjustering
krävs för
karisoprodol; öka
dos om det är kliniskt
anges.

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)Mekanism:

CYP2C19
induktion av
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)

Cyclobenzap
rin 5 mg
en dos

dasabu
vir +

↓
cyklobensap
rine

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

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

NA Ingen dosjustering för 
cyklobensaprin
nödvändig; öka dosen om 
det är kliniskt indicerat.

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)Mekanism:

minska
möjligen pga
till CYP1A2
induktion av
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)

NARKOTISKA ANALGESIKA
Paracetamol
(givet som
fast dos

dasabu
vir +

↔
Paracetamo
l

1.02
(0,89-1,18)

1.17
(1,09-1,26)

NA Ingen dosjustering är 
nödvändig för
paracetamol närombitas
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hydrokodon
/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)

administreras med
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/

↔ 1.01 0,97 0,93 ritonavir.
300 mg
en dos

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)
Hydrokodon
(som ges i a
fast dos
hydrokodon
/paracetamol
)

dasabu
vir +

↑ hydrocod
ett

1,27
(1,14-
1,40)

1,90
(1,72-
2,10)

NA En minskning av
hydrokodondos av
50 % och/eller klinisk
övervakning bör vara
övervägt när
administreras med

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

Förändringar för dasabuvir och ombitasvir, paritaprevir dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir5 mg singel

dos
är desamma som visas för paracetamol ovan

/ritonavir.

Mekanism:
CYP3A4
hämning av
ritonavir
PROTONPUMPSHÄMMARE
Omeprazol
40 mg en gång
dagligen

dasabu
vir +

↓
omeprazol

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

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

NA Om det är kliniskt 
indicerat, högre doser av
omeprazol bör vara
Begagnade.

Ingen dosjustering
behövs för 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)

Mekanism:
CYP2C19
induktion av
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
Mekanism:
CYP2C19
induktion av
ritonavir.

Inte studerat. Förväntat:
↓ esomeprazol, lansoprazol

Om det är kliniskt 
indicerat, högre doser av
esomeprazol/lansopraz
ole kan behövas.

dasabu
vir +
ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

SEDATIV / HYPNOTIKA
Zolpidem
5 mg singel
dos

dasabu
vir +

↔
zolpidem

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

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

NA Ingen dosjustering är 
nödvändig för 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)

Ingen dosjustering
behövs för 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)

Ingen dosjustering
krävs för diazepam;
öka dosen om
kliniskt indikerade.

NA

2 mg singel
dos

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↓ 1.10
(1,03-1,19)

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

NA
nordiazepam

↔
dasabuvir

1,05
(0,98-1,13)

1.01
(0,94-1,08)

1,05
(0,98-1,12)Mekanism:

CYP2C19 ↔
ombitasvir

1.00
(0,93-1,08)

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

0,93
(0,88-0,98)
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induktion av
ritonavir

↔
paritaprevir

0,95
(0,77-1,18)

0,91
(0,78-1,07)

0,92
(0,82-1,03)

Alprazolam
0,5 mg singel
dos

dasabu
vir +

↑
alprazolam

1,09
(1,03-1,15)

1,34
(1,15-1,55)

NA Klinisk övervakning av
patienter är
rekommenderad. A
minskning av alprazolam
dos kan övervägas 
baserat på klinisk
svar.

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)

Mekanism:
CYP3A4
hämning av
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)

Ingen dosjustering
behövs för dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Sköldkörtelhormoner
Levotyroxin
e

dasabu
vir +

Inte studerat. Förväntat: Klinisk övervakning 
och dosjustering kan 
behövas för
levotyroxin.

ombitas
vir/parit
aprevir/r
itonavir

↑ levotyroxin
Mekanism:
UGT1A1
hämning av
paritaprevir,
ombitasvir
och
dasabuvir.

26



Medicinsk
Produkt/
Möjlig

Mekanism
av

Samspel

GE
N

MED

EFFEKT Cmax AUC Ctråg Kliniska kommentarer

1. Lopinavir/ritonavir 800/200 mg en gång dagligen (administrerat på kvällen) administrerades också med 
dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Effekten på Cmaxoch AUC för DAA och lopinavir liknade den 
som observerades när lopinavir/ritonavir 400/100 mg två gånger dagligen administrerades med dasabuvir 
och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

2. Rilpivirin gavs även tillsammans med mat på kvällen och 4 timmar efter middagen med dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i studien. Effekten på rilpivirinexponeringen liknade den som 
observerades när rilpivirin administrerades på morgonen tillsammans med mat med dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

3. Ciklosporin 100 mg doserat ensamt och 30 mg administrerat med dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Dosnormaliserade ciklosporinförhållanden visas för interaktion med dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

4. C12:= koncentration 12 timmar efter engångsdos av everolimus.

5. Sirolimus 2 mg doserades enbart, 0,5 mg administrerades med dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Dosnormaliserade sirolimusförhållanden visas för interaktion med ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir + dasabuvir.

6. C24:= koncentration 24 timmar efter engångsdos av ciklosporin, takrolimus eller sirolimus.

7. Takrolimus 2 mg doserades enbart och 2 mg administrerades med dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. Dosnormaliserade takrolimuskvoter visas för interaktion med dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

8. Dosnormaliserade parametrar rapporterade för metadon, buprenorfin och naloxon.

Obs: Doser som användes för dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir var: ombitasvir 25 mg paritaprevir 150 mg, ritonavir 100 mg, 
en gång dagligen och dasabuvir 400 mg två gånger dagligen eller 250 mg två gånger dagligen. Exponeringarna för dasabuvir som 
erhålls med 400 mg formuleringen och 250 mg tabletten är likartade. dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir administrerades som multipla doser i alla läkemedelsinteraktionsstudier utom 
läkemedelsinteraktionsstudierna med karbamazepin, gemfibrozil, ketokonazol och
sulfametoxazol/trimetoprim.

Pediatrisk population

Läkemedelsinteraktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder/preventivmedel hos män och kvinnor

Extrem försiktighet måste iakttas för att undvika graviditet hos kvinnliga patienter och kvinnliga partners 
till manliga patienter när dasabuvir används tillsammans med ribavirin. Signifikanta teratogena och/eller 
embryocidala effekter har visats hos alla djurarter som exponerats för ribavirin; därför är ribavirin 
kontraindicerat hos kvinnor som är gravida och hos manliga partners till kvinnor som är gravida. Se 
produktresumén för ribavirin för ytterligare information.

Kvinnliga patienter:Kvinnor i fertil ålder ska inte få ribavirin om de inte använder en effektiv form 
av preventivmedel under behandling med ribavirin och i 4 månader efter behandling.

Manliga patienter och deras kvinnliga partner:Antingen manliga patienter eller deras kvinnliga partner i fertil 
ålder måste använda en form av effektiv preventivmedel under behandling med ribavirin och i 7 månader efter 
behandling.
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Etinylöstradiol är kontraindicerat i kombination med dasabuvir (se avsnitt 4.3). Se ytterligare 
information om specifika hormonella preventivmedel i avsnitt 4.3 och 4.4.

Graviditet

Det finns mycket begränsade data från användning av dasabuvir hos gravida kvinnor. Djurstudier indikerar inte 
direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Som en 
försiktighetsåtgärd är det att föredra att undvika användning av dasabuvir under graviditet.

Om ribavirin administreras samtidigt med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir gäller 
kontraindikationerna för användning av ribavirin under graviditet (se även produktresumén för 
ribavirin).

Amning

Det är inte känt om dasabuvir och metaboliter utsöndras i human bröstmjölk. Tillgängliga 
farmakokinetiska data från djur har visat utsöndring av dasabuvir och metaboliter i mjölk (se 
avsnitt 5.3). På grund av risken för biverkningar från läkemedlet hos ammade spädbarn, måste 
ett beslut fattas om att avbryta amningen eller avbryta behandlingen med dasabuvir, med 
hänsyn till behandlingens betydelse för modern. Patienter som får ribavirin bör också hänvisa 
till produktresumén för ribavirin.

Fertilitet

Inga humandata om effekten av dasabuvir på fertiliteten finns tillgängliga. Djurstudier tyder inte på skadliga 
effekter på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Dasabuvir har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter 
bör informeras om att trötthet har rapporterats under behandling med dasabuvir i kombination med 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och ribavirin (se avsnitt 4.8).

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Hos patienter som fick dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med ribavirin var de vanligaste 
rapporterade biverkningarna (fler än 20 % av försökspersonerna) trötthet och illamående. Andelen 
försökspersoner som permanent avbröt behandlingen på grund av biverkningar var 0,2 % (5/2 044) och 4,8 
% (99/2 044) av försökspersonerna fick ribavirindosreduktioner på grund av biverkningar.

Lista över biverkningar i tabellform

Säkerhetssammanfattningen är baserad på poolade data från kliniska fas 2 och 3 prövningar på försökspersoner som 
fått dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan ribavirin. Majoriteten av biverkningarna som 
presenteras i tabell 3 var av grad 1 svårighetsgrad i dasabuvir- och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir-innehållande regimer.

Biverkningarna listas nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenser definieras enligt följande: 
mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 
000 till <1 /1 000) eller mycket sällsynt (<1/10 000).
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Tabell 3. Biverkningar identifierade med dasabuvir i kombination med ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir eller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och ribavirin

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

+ ribavirin*
N = 2 044

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavirFrekvens

N = 588
Störningar i blodet och lymfsystemet
Allmänning Anemi
Immunsystemets störningar
Frekvens
okänd Anafylaktiska reaktioner Anafylaktiska reaktioner

Metabolism och näringsstörningar
Ovanlig Uttorkning
Psykiatriska störningar
Väldigt vanligt Sömnlöshet

Gastrointestinala störningar
Väldigt vanligt Illamående, diarré
Allmänning Kräkningar

Lever och gallvägar
Frekvens
okänd

Leverdekompensation 
och leversvikt

Leverdekompensation 
och leversvikt

Hud och subkutan vävnad
Väldigt vanligt Klåda
Allmänning Klåda
Sällsynt Angioödem Angioödem
Allmänna symtom och tillstånd vid administrerings- och administreringsstället

Asteni
Väldigt vanligt

Trötthet
* Datauppsättningen inkluderar alla genotyp 1-infekterade försökspersoner i fas 2 och 3-studier inklusive försökspersoner med 
cirros. Obs: För laboratorieavvikelser, se tabell 4.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Jämfört med försökspersoner utan cirros, var det hos patienter med kompenserad cirros en ökad frekvens 
av indirekt hyperbilirubinemi när ribavirin ingick i behandlingen.

Laboratorieavvikelser
Förändringar i utvalda laboratorieparametrar beskrivs i tabell 4. En tabell sida vid sida tillhandahålls för 
att förenkla presentationen; direkta jämförelser bör inte göras mellan försök som skiljer sig i 
försöksdesign.
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Tabell 4. Utvalda behandlingsuppkomna laboratorieavvikelser

SAPPIR I och II PEARL II, III och IV TURKOS II
(personer med cirros)

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirin

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirinLaboratorieparametrar

12 veckor
N = 770
n (%)

12 veckor
N=509
n (%)

12 eller 24 veckor
N=380
n (%)

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

Hemoglobin
<100-80 g/L (klass 2) 41/765 (5,4 %) 0 30/380 (7,9 %)
<80-65 g/L (grad 3) 1/765 (0,1 %) 0 3/380 (0,8 %)
<65 g/L (Grad 4) 0 0 1/380 (0,3 %)
Totalt bilirubin
> 3-10 × ULN (grad 3) 19/765 (2,5 %) 2/509 (0,4 %) 37/380 (9,7 %)
> 10 × ULN (grad 4) 1/765 (0,1 %) 0 0

* ULN: Övre gräns för normal

ALT-förhöjningar i serum

I en poolad analys av kliniska prövningar med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med och utan ribavirin upplevde 1 % av försökspersonerna serum-

ALAT-nivåer högre än 5 gånger den övre normalgränsen (ULN) efter påbörjad behandling. Eftersom förekomsten av sådana förhöjningar var 26 % bland kvinnor 

som samtidigt tog ett läkemedel som innehåller etinylöstradiol, är sådana läkemedel kontraindicerade med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. 

Ingen ökning av incidensen av ALAT-höjningar observerades med andra typer av systemiska östrogener som vanligtvis används för hormonersättningsterapi 

(t.ex. östradiol och konjugerade östrogener). ALAT-förhöjningar var vanligtvis asymtomatiska, inträffade vanligtvis under de första 4 veckorna av behandlingen 

(medeltid 20 dagar, intervall 8-57 dagar) och försvann mest med pågående behandling. Två patienter avbröt behandlingen med dasabuvir och ombitasvir/

paritaprevir/ritonavir på grund av förhöjt ALAT, inklusive en på etinylöstradiol. Tre avbrutna dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir under en till sju 

dagar, inklusive en på etinylöstradiol. Majoriteten av dessa ALAT-höjningar var övergående och bedömdes som relaterade till dasabuvir och ombitasvir/

paritaprevir/ritonavir. Förhöjda ALAT var i allmänhet inte associerade med bilirubinförhöjningar. Cirros var inte en riskfaktor för förhöjt ALAT (se avsnitt 4.4). 

Majoriteten av dessa ALAT-höjningar var övergående och bedömdes som relaterade till dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Förhöjda ALAT var i 

allmänhet inte associerade med bilirubinförhöjningar. Cirros var inte en riskfaktor för förhöjt ALAT (se avsnitt 4.4). Majoriteten av dessa ALAT-höjningar var 

övergående och bedömdes som relaterade till dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Förhöjda ALAT var i allmänhet inte associerade med 

bilirubinförhöjningar. Cirros var inte en riskfaktor för förhöjt ALAT (se avsnitt 4.4).

Förhöjda bilirubin i serum

Övergående förhöjningar av serumbilirubin (övervägande indirekt) observerades hos försökspersoner som fick 
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med ribavirin, relaterat till hämningen av 
bilirubintransportörerna OATP1B1/1B3 av paritaprevir och ribavirin-inducerad hemolys. Bilirubinförhöjningar 
inträffade efter påbörjad behandling, nådde sin topp vid studievecka 1 och försvann i allmänhet med pågående 
behandling. Bilirubinförhöjningar var inte associerade med förhöjda aminotransferaser. Frekvensen av indirekta 
bilirubinhöjningar var lägre bland försökspersoner som inte fick ribavirin.

Levertransplantationsmottagare

Den övergripande säkerhetsprofilen hos HCV-infekterade transplantationsmottagare som fick dasabuvir 
och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och ribavirin (utöver deras immunsuppressiva läkemedel) liknade 
patienter som behandlades med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och ribavirin i fas 3 
studier, även om vissa biverkningar ökade i frekvens. 10 försökspersoner (29,4 %) hade minst ett 
hemoglobinvärde efter baslinjen på mindre än 10 g/dL. 10 av 34 försökspersoner (29,4 %) dosmodifierat 
ribavirin på grund av minskning av hemoglobin och 2,9 % (1/34) hade en
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avbrott i ribavirin. Dosändring av ribavirin påverkade inte SVR-frekvensen. 5 försökspersoner behövde 
erytropoietin, av vilka alla påbörjade ribavirin med en startdos på 1000 till 1200 mg dagligen. Ingen 
försöksperson fick en blodtransfusion.

HIV/HCV-saminfekterade patienter

Den övergripande säkerhetsprofilen hos HCV/HIV-1-saminfekterade försökspersoner liknade den som observerades 
hos HCV-monoinfekterade försökspersoner. Övergående förhöjningar av totalt bilirubin >3 x ULN (mestadels indirekt) 
inträffade hos 17 (27,0%) försökspersoner; 15 av dessa patienter fick atazanavir. Ingen av försökspersonerna med 
hyperbilirubinemi hade samtidiga förhöjda aminotransferaser.

GT1-infekterade försökspersoner med eller utan cirros med gravt nedsatt njurfunktion eller njursjukdom i 
slutstadiet (ESRD)
Dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan ribavirin utvärderades hos 68 försökspersoner 
med genotyp 1-infektion med eller utan cirros som har gravt nedsatt njurfunktion eller ESRD (se avsnitt 5.1). Den 
övergripande säkerhetsprofilen hos försökspersoner med gravt nedsatt njurfunktion liknade den som setts i 
tidigare fas 3-studier på försökspersoner utan gravt nedsatt njurfunktion, förutom att en större andel av 
försökspersonerna krävde intervention på grund av ribavirin-associerade minskningar av serumhemoglobin. Den 
genomsnittliga hemoglobinnivån vid utgångsläget var 12,1 g/dL och den genomsnittliga minskningen av 
hemoglobin vid slutet av behandlingen för patienter som tog RBV var 1,2 g/dL. 39 av de 50 försökspersonerna 
som fick ribavirin krävde avbrott i ribavirin, och 11 av dessa patienter behandlades också med erytropoietin. Fyra 
försökspersoner upplevde en hemoglobinnivå < 8 g/dL. Två försökspersoner fick en blodtransfusion. Biverkningar 
av anemi sågs inte hos de 18 GT1b-infekterade försökspersonerna som inte fick ribavirin. Ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir utvärderades också utan ribavirin hos 18 GT1a- och GT4-
infekterade patienter; inga biverkningar av anemi sågs hos dessa försökspersoner.

Pediatrisk population

Säkerheten för dasabuvir hos barn och ungdomar < 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns 
tillgängliga.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet. Det 
möjliggör fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för läkemedlet. Sjukvård
professionella uppmanas att rapportera alla misstänkta biverkningar via det nationella rapporteringssystemet

listad iBilaga V.

4.9 Överdosering

Den högsta dokumenterade singeldosen av dasabuvir administrerad till friska frivilliga var 2 g. Inga 
studieläkemedelsrelaterade biverkningar eller kliniskt signifikanta laboratorieavvikelser observerades. 
Vid överdosering rekommenderas att patienten övervakas med avseende på tecken eller symtom på 
biverkningar eller effekter och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antivirala medel för systemisk användning; direktverkande antivirala medel, ATC-kod: J05AP09

Handlingsmekanism
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Dasabuvir är en icke-nukleosidhämmare av det HCV RNA-beroende RNA-polymeraset som kodas av NS5B-
genen, vilket är väsentligt för replikering av det virala genomet.

Samtidig administrering av dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kombinerar tre 
direktverkande antivirala läkemedel med distinkta verkningsmekanismer och icke-överlappande 
resistensprofiler för att rikta in sig på HCV i flera steg i den virala livscykeln. Se produktresumén 
för ombitasvir/paritaprevir/ritonavir för dess farmakologiska egenskaper.

Aktivitet i cellodling och biokemiska studier

EG50av dasabuvir mot stammar av genotyp 1a-H77 och 1b-Con1 i HCV-replikoncellodlingsanalyser var 7,7 
respektive 1,8 nM. Replikonaktiviteten av dasabuvir försvagades 12 till 13 gånger i närvaro av 40 % human 
plasma. Det genomsnittliga EC50av dasabuvir mot replikoner innehållande NS5B från en panel av 
behandlingsnaiva isolat av genotyp 1a och 1b i HCV-replikoncellodlingsanalysen var 0,77 nM (intervall 0,4 
till 2,1 nM; n=11) och 0,46 nM (intervall 0,2 till nM; =10), respektive. I biokemiska analyser hämmade 
dasabuvir en panel av polymeraser av genotyp 1a och 1b med en genomsnittlig IC50värde av 4,2 nM 
(intervall 2,2 till 10,7 nM; n=7).

M1-metaboliten av dasabuvir hade EC50värden på 39 och 8 nM mot stammar av genotyp 1a-H77 
och 1b-Con1 i HCV-replikoncellodlingsanalyser, respektive, och aktiviteten av M1-metaboliten 
försvagades 3- till 4-faldigt i närvaro av 40 % human plasma. Dasabuvir hade minskad aktivitet i 
biokemiska analyser mot NS5B-polymeraser från HCV-genotyperna 2a, 2b, 3a och 4a (IC50värden 
från 900 nM till >20 μM).

Motstånd

I cellkultur
Resistens mot dasabuvir orsakad av varianter i NS5B som selekterats i cellkultur eller identifierats i kliniska 
prövningar i fas 2b och 3 karakteriserades fenotypiskt i lämpliga replikoner av genotyp 1a eller 1b.

I genotyp 1a reducerade substitutionerna C316Y, M414T, Y448H, A553T, G554S, S556G/R och Y561H i HCV 
NS5B känsligheten för dasabuvir. I replikonen av genotyp 1a reducerades aktiviteten av dasabuvir 21- till 
32-faldigt av M414T-, S556G- eller Y561H-substitutionerna; 152- till 261-faldigt av A553T-, G554S- eller 
S556R-substitutionerna; och 1472- och 975-faldigt av C316Y- respektive Y448H-substitutionerna. G558R och 
D559G/N observerades som behandlingsuppkomna substitutioner men aktiviteten av dasabuvir mot dessa 
varianter kunde inte utvärderas på grund av dålig replikationskapacitet. I genotyp 1b minskade 
substitutionerna C316N, C316Y, M414T, Y448H och S556G i HCV NS5B känsligheten för dasabuvir. 
Aktiviteten av dasabuvir reducerades 5- och 11-faldigt av C316N respektive S556G; 46-faldigt med M414T 
eller Y448H; och 1569-faldigt av C316Y-substitutionerna i genotyp 1b-replikonet. Dasabuvir bibehöll full 
aktivitet mot replikoner innehållande substitutioner S282T i nukleosidbindningsstället, M423T i nedre 
tummestället och P495A/S, P496S eller V499A i övre tummestället.

Effekt av baslinje-HCV-substitutioner/polymorfismer på behandlingssvar
En poolad analys av försökspersoner med genotyp 1 HCV-infektion, som behandlades med dasabuvir, ombitasvir 
och paritaprevir med eller utan ribavirin i fas 2b och 3 kliniska prövningar, genomfördes för att undersöka 
sambandet mellan NS3/4A, NS5A eller NS5B substitutioner/polymorfismer vid baslinjen. och behandlingsresultat i 
dessa rekommenderade regimer.

I de mer än 500 baslinjeproverna av genotyp 1a i denna analys var de mest frekvent observerade 
resistensassocierade varianterna M28V (7,4 %) i NS5A och S556G (2,9 %) i NS5B. Även om Q80K är en 
mycket utbredd polymorfism i NS3 (41,2 % av proverna), ger den minimal resistens mot paritaprevir. 
Resistensassocierade varianter vid aminosyrapositionerna R155 och D168 i NS3 observerades sällan 
(mindre än 1%) vid baslinjen. I de mer än 200 baslinjeproverna av genotyp 1b i denna analys var de mest 
frekvent observerade resistensassocierade varianterna Y93H (7,5 %) i NS5A och C316N (17,0 %) och S556G 
(15 %) i NS5B. Med tanke på de låga virologiska misslyckanden som observerats
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med rekommenderade behandlingsregimer för HCV genotyp 1a- och 1b-infekterade försökspersoner, förefaller 
förekomsten av baslinjevarianter ha liten inverkan på sannolikheten för att uppnå SVR.

I kliniska studier
Av de 2 510 HCV genotyp 1-infekterade försökspersoner som behandlades med regimer innehållande 
dasabuvir, ombitasvir och paritaprevir med eller utan ribavirin (under 8, 12 eller 24 veckor) i fas 2b och 3 
kliniska prövningar, upplevde totalt 74 försökspersoner (3%) virologisk misslyckande (främst återfall efter 
behandling). Behandlingsvarianter och deras prevalens i dessa virologiska sviktpopulationer visas i tabell 5. 
Hos de 67 genotyp 1a-infekterade försökspersonerna observerades NS3-varianter hos 50 försökspersoner, 
NS5A-varianter hos 46 försökspersoner, NS5B-varianter hos 37 försökspersoner, och 
behandlingsuppkomna varianter sågs i alla 3 läkemedelsmålen hos 30 försökspersoner. Hos de 7 genotyp 
1b-infekterade försökspersonerna observerades behandlingsvarianter i NS3 hos 4 försökspersoner, i NS5A 
hos 2 försökspersoner och i både NS3 och NS5A hos 1 försöksperson.

Tabell 5. Behandlingsuppkomna aminosyrasubstitutioner i den poolade analysen av dasabuvir och 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, med och utan RBV-regimer i fas 2b och fas 3 kliniska prövningar 
(N=2510)

Genotyp 1a
N=67b

% (n)

Genotyp 1b
N=7
% (n)Mål Emergenta aminosyrasubstitutionera

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. Observerad hos minst 2 försökspersoner av samma subtyp.
b. N=66 för NS5B-målet.
c. Substitutioner observerades i kombination med andra framväxande substitutioner vid NS3 position R155 eller 
D168.
d. Observerades i kombination hos genotyp 1b-infekterade försökspersoner.
e. Observerades i kombination hos 6 % (4/67) av försökspersonerna.
Notera: Följande varianter valdes i cellkultur men var inte behandlingsuppkommande: NS3-varianter A156T i 
genotyp 1a och R155Q och D168H i genotyp 1b; NS5A-varianter Y93C/H i genotyp 1a, och L31F/V eller Y93H i 
kombination med L28M, L31F/V eller P58S i genotyp 1b; och NS5B-varianter Y448H i genotyp 1a, och M414T 
och Y448H i genotyp 1b.

Persistens av resistensassocierade substitutioner

Persistensen av dasabuvir-, ombitasvir- och paritaprevir-resistensassocierade aminosyrasubstitutioner i 
NS5B, NS5A respektive NS3 utvärderades hos genotyp 1a-infekterade försökspersoner i fas 2b-studier. 
Dasabuvir-behandlingsvarianter M414T, G554S, S556G, G558R eller D559G/N i NS5B observerades hos 34 
försökspersoner. Ombitasvir-behandlingsvarianter M28T, M28V eller Q30R i NS5A observerades hos 32 
försökspersoner. Paritaprevir-behandlingsvarianter V36A/M, R155K eller D168V observerades i NS3 hos 47 
försökspersoner.
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NS3-varianterna V36A/M och R155K och NS5B-varianterna M414T och S556G förblev detekterbara vid 
efterbehandling vecka 48, medan NS3-variant D168V och alla andra NS5B-varianter inte observerades vid 
efterbehandling vecka 48. Alla behandlingsuppkomna varianter kunde detekteras vid NS5A. Vecka 48. På 
grund av höga SVR-frekvenser i genotyp 1b kunde trender i persistens av behandlingsuppkomna varianter i 
denna genotyp inte fastställas.

Bristen på detektion av virus som innehåller en resistensassocierad substitution tyder inte på att det resistenta 
viruset inte längre är närvarande på kliniskt signifikanta nivåer. Den långsiktiga kliniska effekten av uppkomsten 
eller persistensen av virus som innehåller dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir - resistensassocierade 
substitutioner på framtida behandling är okänd.

Korsmotstånd

Korsresistens förväntas bland NS5A-hämmare, NS3/4A-proteashämmare och icke-nukleosid NS5B-
hämmare efter klass. Effekten av tidigare behandlingserfarenhet av dasabuvir, ombitasvir eller 
paritaprevir på effekten av andra NS5A-hämmare, NS3/4A-proteashämmare eller NS5B-hämmare har inte 
studerats.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten för dasabuvir i kombination med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med och utan 
ribavirin utvärderades i åtta kliniska fas 3 prövningar, inklusive två prövningar uteslutande på försökspersoner 
med kompenserad cirros (Child-Pugh A), på över 2 360 försökspersoner med genotyp 1 kronisk hepatit C-
infektion som sammanfattas i tabell 6.

Tabell 6. Globala multicenterstudier i fas 3 utförda med dasabuvir och 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan ribavirin (RBV).

Antal
behandlade ämnen

HCV genotyp
(GT)Rättegång Sammanfattning av studiedesign

Behandlingsnaiv, utan cirros
Arm A: dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
Placebo

SAPPIR I 631 GT1

Arm A: dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PÄRL III 419 GT1b

Arm A: dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PÄRL IV 305 GT1a

GRANAT
(öppen etikett)

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (8 veckor)

166 GT1b

Peginteferon+ribavirin-erfaren, utan cirros
Arm A: dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
Placebo

SAPPIR II 394 GT1

Arm A: dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Arm B: 
dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PÄRL II
(öppen etikett)

179 GT1b

Behandlingsnaiv och peginterferon+ribavirin-erfaren, med kompenserad cirros
Arm A: dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (12 veckor)

Arm B: dasabuvir och ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (24 veckor)

TURKOS II
(öppen etikett)

380 GT1
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dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (12 
veckor)

TURKOS III
(öppen etikett)

60 GT1b

I alla åtta studierna var dasabuvirdosen 250 mg två gånger dagligen och ombitasvir/paritaprevir/ritonavirdosen 25 mg/
150 mg/100 mg en gång dagligen. För försökspersoner som fick ribavirin var ribavirindosen 1000 mg per dag för 
försökspersoner som vägde mindre än 75 kg eller 1200 mg per dag för försökspersoner som vägde mer än eller lika 
med 75 kg.

Ihållande virologiskt svar (SVR) var den primära effektmåttet för att bestämma HCV-botningshastigheten 
i fas 3-studierna och definierades som omöjligt eller odetekterbart HCV-RNA 12 veckor efter avslutad 
behandling (SVR12). Behandlingslängden fastställdes i varje försök och styrdes inte av försökspersoners 
HCV RNA-nivåer (ingen svarsstyrd algoritm). Plasma HCV RNA-värden mättes under de kliniska 
prövningarna med COBAS TaqMan HCV-testet (version 2.0), för användning med High Pure System 
(förutom GARNET som använde COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0). High Pure-systemets 
analys hade en nedre kvantifieringsgräns (LLOQ) på 25 IE per ml och AmpliPrep-analysen hade en LLOQ 
på 15 IE per ml.

Kliniska prövningar på behandlingsnaiva vuxna

SAPPHIRE-I – genotyp 1, behandlingsnaiv, utan cirros

Design:
Behandling:

randomiserad, global multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med viktbaserat ribavirin i 12 
veckor

Behandlade försökspersoner (N=631) hade en medianålder på 52 år (intervall: 18 till 70); 54,5 % var män; 5,4 % 
var svarta; 15,2 % hade en historia av depression eller bipolär sjukdom; 79,1 % hade baslinjenivåer av HCV RNA 
på minst 800 000 IU/ml; 15,4 % hade portalfibros (F2) och 8,7 % hade överbryggande fibros (F3); 67,7 % hade 
HCV genotyp 1a-infektion; 32,3 % hade HCV genotyp 1b-infektion.

Tabell 7. SVR12 för genotyp 1-infekterade behandlingsnaiva försökspersoner i SAPPHIRE-I

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med RBV

i 12 veckorBehandlingsresultat

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

Totalt SVR12
HCV genotyp 1a
HCV genotyp 1b

Utfall för ämnen utan SVR12
Vid behandling VFa

Återfall
Övrigb

a. Bekräftad HCV ≥ 25 IE/mL efter HCV-RNA < 25 IE/ml under behandling, bekräftad 1 log10IU/mL ökning 
av HCV RNA från nadir, eller HCV RNA ihållande ≥ 25 IU/ml med minst 6 veckors behandling.

b. Övrigt inkluderar tidigt utsättande av läkemedel som inte beror på virologisk misslyckande och saknade HCV RNA-värden i SVR12-
fönstret.

1/473
7/463
9/473

0,2
1.5
1.9

Inga patienter med HCV genotyp 1b-infektion upplevde virologisk misslyckande under behandlingen 
och en patient med HCV genotyp 1b-infektion fick återfall.

PEARL-III – genotyp 1b, behandlingsnaiv, utan cirros

Design:
Behandling:

randomiserad, global multicenter, dubbelblind, regimkontrollerad
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir utan ribavirin eller med viktbaserat 
ribavirin i 12 veckor
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Behandlade försökspersoner (N=419) hade en medianålder på 50 år (intervall: 19 till 70); 45,8 % var män; 4,8 % 
var svarta; 9,3 % hade en historia av depression eller bipolär sjukdom; 73,3 % hade baseline HCV RNA på minst 
800 000 IU/ml; 20,3 % hade portalfibros (F2) och 10,0 % hade överbryggande fibros (F3).

Tabell 8. SVR12 för genotyp 1b-infekterade behandlingsnaiva försökspersoner i PEARL III

dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i 12 veckor

Behandlingsresultat Med RBV
%

Utan RBV
% 95 % CIn/N

209/210

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

Utfall för ämnen utan SVR12
Vid behandling VF
Återfall
Övrig

1/210
0/210
0/210

0,5
0
0

0/209
0/209
0/209

0
0
0

PÄRL-IV–genotyp 1a, behandlingsnaiv, utan cirros

Design:
Behandling:

randomiserad, global multicenter, dubbelblind, regimkontrollerad
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir utan ribavirin eller med viktbaserat 
ribavirin i 12 veckor

Behandlade försökspersoner (N=305) hade en medianålder på 54 år (intervall: 19 till 70); 65,2 % var män; 11,8 % 
var svarta; 20,7 % hade en historia av depression eller bipolär sjukdom; 86,6 % hade baslinjenivåer av HCV RNA 
på minst 800 000 IE/ml; 18,4 % hade portalfibros (F2) och 17,7 % hade överbryggande fibros (F3).

Tabell 9. SVR12 för genotyp 1a-infekterade behandlingsnaiva försökspersoner i PEARL IV

dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i 12 veckor
Med RBV Utan RBV

% 95 % CI
Behandlingsresultat

n/N % 95 % CI n/N

Totalt SVR12
Utfall för ämnen utan SVR12
Vid behandling VF
Återfall
Övrig

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

GARNET – genotyp 1b, behandlingsnaiv utan cirros.

Design:
Behandling:

öppen, enarmad, global multicenter
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i 8 veckor

Behandlade försökspersoner (N=166) hade en medianålder på 53 år (intervall: 22 till 82); 56,6 % var kvinnor; 3,0 
% var asiatiska; 0,6 % var svarta; 7,2 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 6 000 000 IU per ml; 9% hade 
avancerad fibros (F3) och 98,2% hade HCV genotyp 1b-infektion (en individ vardera hade genotyp 1a, 1d och 6 
infektion).

Tabell 10. SVR12 för genotyp 1b-infekterade behandlingsnaiva försökspersoner utan cirros
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dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i 8 veckor
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. Beräknat med normal approximation av binomialfördelningen
b. 1 patient avbröts på grund av bristande efterlevnad
c. Återfall hos 2/15 patienter (bekräftat HCV RNA ≥ 15 IE/ml efter behandling före eller under SVR12-fönstret bland 
försökspersoner med HCV RNA < 15 IE/ml vid sista observation med minst 51 dagars behandling).

Kliniska prövningar på peginterferon+ribavirin-erfarna vuxna

SAPPHIRE-II – genotyp 1, pegIFN+RBV-erfaren, utan cirros

Design:
Behandling:

randomiserad, global multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med viktbaserat ribavirin i 12 
veckor

Behandlade försökspersoner (N=394) hade en medianålder på 54 år (intervall: 19 till 71); 49,0 % var tidigare 
pegIFN/RBV-nollsvarare; 21,8/% var tidigare partiella pegIFN/RBV-svarare; och 29,2 % var tidigare återfall i 
pegIFN/RBV; 57,6 % var män; 8,1 % var svarta; 20,6 % hade en historia av depression eller bipolär sjukdom; 87,1 
% hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800 000 IU per ml; 17,8 % hade portalfibros (F2) och 14,5 % hade 
överbryggande fibros (F3); 58,4 % hade HCV genotyp 1a-infektion; 41,4 % hade HCV genotyp 1b-infektion.

Tabell 11. SVR12 för genotyp 1-infekterade peginterferon+ribavirin-erfarna försökspersoner i 
SAPPHIRE-II

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med RBV för

12 veckor
Behandlingsresultat
Totalt SVR12
HCV genotyp 1a

Tidigare pegIFN/RBV noll-svarare Tidigare 
pegIFN/RBV partiell responder Tidigare 
pegIFN/RBV-relapser

HCV genotyp 1b
Tidigare pegIFN/RBV noll-svarare Tidigare 
pegIFN/RBV partiell responder Tidigare 
pegIFN/RBV-relapser

Utfall för ämnen utan SVR12
Vid behandling VF
Återfall
Övrig

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

Inga patienter med HCV genotyp 1b-infektion upplevde virologisk misslyckande under behandlingen och 2 
patienter med HCV genotyp 1b-infektion upplevde återfall.

PEARL-II – genotyp 1b, pegIFN+RBV-erfaren, utan cirros

Design:
Behandling:

randomiserad, global multicenter, öppen märkning, regimkontrollerad
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir utan ribavirin eller med viktbaserat 
ribavirin i 12 veckor
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Behandlade försökspersoner (N=179) hade en medianålder på 57 år (intervall: 26 till 70); 35,2 % var tidigare 
pegIFN/RBV-nollsvarare; 28,5 % var tidigare pegIFN/RBV-partiellt svarade; och 36,3 % var tidigare återfall i 
pegIFN/RBV; 54,2 % var män; 3,9 % var svarta; ; 12,8 % hade en historia av depression eller bipolär sjukdom; 87,7 
% hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800 000 IU/ml; 17,9 % hade portalfibros (F2) och 14,0 % hade 
överbryggande fibros (F3).

Tabell 12. SVR12 för genotyp 1b-infekterade peginterferon+ribavirin-erfarna försökspersoner i 
PEARL II

dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir för 12
Veckor

Behandlingsresultat Med RBV Utan RBV
n/N
86/88

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

n/N
91/91

%
100

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

Tidigare pegIFN/RBV nollsvarare 
Tidigare pegIFN/RBV partiell
svarare
Tidigare återfall av pegIFN/RBV
Utfall för ämnen utan SVR12

Vid behandling VF
Återfall

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

Övrig 2/88 2.3 0/91 0

Klinisk prövning på försökspersoner med kompenserad cirros

TURQUOISE-II – behandlingsnaiv eller pegIFN + RBV-erfaren med kompenserad cirros

Design:
Behandling:

randomiserad, global multicenter, öppen etikett
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med viktbaserat ribavirin i 12 eller 24 
veckor

Behandlade försökspersoner (N=380) hade en medianålder på 58 år (intervall: 21 till 71); 42,1 % var 
behandlingsnaiva, 36,1 % var tidigare pegIFN/RBV-noll-svarare; 8,2 % var tidigare pegIFN/RBV-delsvarare,
13,7 % var tidigare pegIFN/RBV-relapsare; 70,3 % var män; 3,2 % var svarta; 14,7 % hade trombocytantal 
på mindre än 90 x 109/L; 49,7 % hade albumin mindre än 40 g/L; 86,1 % hade baslinjenivåer av HCV RNA 
på minst 800 000 IE/ml; 24,7 % hade en historia av depression eller bipolär sjukdom; 68,7 % hade HCV 
genotyp 1a-infektion, 31,3 % hade HCV genotyp 1b-infektion.
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Tabell 13. SVR12 för genotyp 1-infekterade försökspersoner med kompenserad cirros som var 
behandlingsnaiva eller tidigare behandlade med pegIFN/RBV

Behandlingsresultat dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med RBV
12 veckor

%
91,8 87,6, 96,1
88,6 83,3, 93,8
92,2
80,0

24 veckor
%

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

Totalt SVR12
HCV genotyp 1a

Behandlingen naiv
Tidigare pegIFN/RBV null
svarande
Tidigare pegIFN/RBV-
delsvarare

91,2, 98,9

11/11 100 10/10 100

Tidigare pegIFN/RBV Prior
återfall

14/15 93,3 13/13 100

HCV genotyp 1b
Behandlingen naiv
Tidigare pegIFN/RBV null
svarande
Tidigare pegIFN/RBV-
delsvarare
Tidigare pegIFN/RBV Prior
återfall

Utfall för ämnen
utan SVR12

Vid behandling VF
Återfall
Övrig

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. 97,5 % konfidensintervall används för de primära effektmåtten (övergripande SVR12-frekvens); 95 % 
konfidensintervall används för ytterligare effektmått (SVR12-frekvenser hos HCV genotyp 1a och 1b-
infekterade försökspersoner).

Återfallsfrekvenser hos GT1a-cirrospatienter efter baslinjelaboratorievärden presenteras i tabell 14.

Tabell 14. TURQUOISE-II: återfallsfrekvenser efter baslinjelaboratorievärden efter 12 och 24 veckors 
behandling hos patienter med genotyp 1a-infektion och kompenserad cirros

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

med RBV
12 veckors arm

dasabuvir och
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

med RBV
24-veckors arm

Antal svarande vid 
slutet av behandlingen

135 113

AFP* < 20 ng/ml, trombocyter ≥ 90 x 109/L, OCH albumin ≥ 35 g/L före behandling
Ja (för alla tre 

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

Nej (för någon 
parameter listad ovan)

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

*AFP= alfafetoprotein i serum

Hos försökspersoner med alla tre gynnsamma baslinjelaboratorievärden (AFP < 20 ng/ml, trombocyter ≥ 90 x 109/L 
och albumin ≥ 35 g/L), var återfallsfrekvensen liknande hos patienter som behandlats i 12 eller 24 veckor.

TURQUOISE-III: behandlingsnaiv eller pegIFN + RBV-erfaren med kompenserad cirros

Design:
Behandling:

global multicenter, öppen etikett
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir utan ribavirin i 12 veckor

39



60 patienter randomiserades och behandlades, och 60/60 (100%) uppnådde SVR12. Huvudegenskaperna 
visas nedan.

Tabell 15. Huvudsaklig demografi i TURQUOISE-III

Egenskaper N = 60
Ålder, median (intervall) år 60,5 (26-78)
Manligt kön, n (%) 37 (61)

Tidigare HCV-behandling:
naiv, n (%) 27 (45)
Peg-IFN + RBV, n (%) 33 (55)

Baslinjealbumin, median g/L 40,0
< 35, n (%) 10 (17)
≥ 35, n (%) 50 (83)

Baslinjeantal trombocyter, median (-109/L) 132,0
< 90, n (%) 13 (22)
-90, n (%) 47 (78)

Poolade analyser av kliniska prövningar

Varaktighet av svar
Totalt sett hade 660 försökspersoner i fas 2 och 3 kliniska prövningar HCV RNA-resultat för både SVR12 och 
SVR24 tidpunkter. Bland dessa försökspersoner var det positiva prediktiva värdet av SVR12 på SVR24 99,8 %.

Poolad effektivitetsanalys
I kliniska fas 3-prövningar fick 1075 försökspersoner (inklusive 181 med kompenserad cirros) den 
rekommenderade regimen (se avsnitt 4.2). Tabell 16 visar SVR-taxor för dessa ämnen.

Hos försökspersoner som fick den rekommenderade behandlingen uppnådde 97 % SVR totalt (varav 181 
patienter med kompenserad cirros uppnådde 97 % SVR), medan 0,5 % fick virologiskt genombrott och 
1,2 % fick återfall efter behandlingen.
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Tabell 16. SVR12-frekvenser för rekommenderade behandlingsregimer efter patientpopulation

HCV genotyp Ib
dasabuvir och

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

HCV genotyp la
dasabuvir och

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
med RBV

Utan
cirros

Med
kompenseras

cirros

Utan
cirros

Med
kompenseras

cirros

Behandlingens varaktighet

Behandlingsnaiv
12 veckor 12 veckor 12 veckor 24 veckor

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

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

Tidigare återfall 100 % (33/33) 100 % (3/3) 94 % (47/50) 100 % (13/13)
Föregående partiell

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

Tidigare noll-svar 100 % (32/32) 100 % (7/7) 95 % (83/87) 93 % (39/42)
Annat pegIFN/RBV
misslyckanden

0 100 % (18/18)+ 0 0

TOTAL 100 % (301/301) 100 % (60/60) 96 % (569/593) 95 % (115/121)
+ Andra typer av pegIFN/RBV-fel inkluderar mindre väldokumenterat bortfall, återfall/genombrott eller annat 
pegIFN-fel.

Effekten av dosjustering av ribavirin på sannolikheten för SVR
I kliniska fas 3-prövningar behövde 91,5 % av försökspersonerna inte dosjusteringar av ribavirin under behandlingen. Hos de 
8,5 % av försökspersonerna som hade justerade dosjusteringar av ribavirin under behandlingen, var SVR-frekvensen (98,5 %) 
jämförbar med försökspersoner som bibehöll sin startdos av ribavirin under hela behandlingen.

TURQUOISE-I: behandlingsnaiv eller pegIFN + RBV-erfaren med HCV GT1 eller GT4/HIV-1 
saminfektion, utan cirros eller med kompenserad cirrhos

Design:
Behandling:

randomiserad, global multicenter, öppen etikett
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir administrerat med eller 
utan viktbaserat ribavirin i 12 eller 24 veckor

Se avsnitt 4.2 för doseringsrekommendationer till HCV/HIV-1 samtidiga infekterade patienter. Försökspersonerna var 
på en stabil HIV-1 antiretroviral behandling (ART) regim som inkluderade ritonavir-boostat atazanavir eller raltegravir, 
dolutegravir (endast del 2) eller darunavir (endast del 1b och del 2 GT4)-, administrerat tillsammans med en ryggrad av 
tenofovir plus emtricitabin eller lamivudin. Del 1 av studien var en fas 2 pilotkohort bestående av 2 delar, del 1a (63 
försökspersoner) och del 1b (22 försökspersoner). Del 2 var en fas 3-kohort bestående av 233 försökspersoner.

I del 1a fick alla försökspersoner dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med ribavirin i 12 eller 24 veckor. 
Behandlade försökspersoner (N = 63) hade en medianålder på 51 år (intervall: 31 till 69); 24 % var svarta; 19 % hade 
kompenserad cirros; 67 % var behandlingsnaiva; 33 % hade misslyckats med tidigare behandling med pegIFN/RBV; 89 % 
hade HCV genotyp 1a-infektion.

I del 1b fick alla försökspersoner dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med ribavirin i 12 veckor. 
Behandlade försökspersoner (N = 22) hade en medianålder på 54 år (intervall: 34 till 68); 41 % var svarta; 14 % 
hade kompenserad cirros; 86 % var HCV-behandlingsnaiva; 14 % hade misslyckats med tidigare behandling med 
pegIFN/RBV; 68% hade HCV genotyp 1a-infektion.

I del 2 fick försökspersoner med HCV GT1 dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller 
utan ribavirin i 12 eller 24 veckor. Försökspersoner med HCV GT4 fick
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med ribavirin i 12 eller 24 veckor. Behandlade försökspersoner (N = 233) hade en 
medianålder på 49 år (intervall: 26 till 69); 10 % var svarta; 12 % hade kompenserad cirros; 66 % var
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behandlingsnaiv; 32 % hade misslyckats med tidigare behandling med pegIFN/RBV; 2 % hade misslyckats tidigare med 
sofosbuvir.

Tabell 17 visar den primära effektanalysen av SVR12 utförd på försökspersoner med HCV GT1/HIV-1 
samtidig infektion som fick rekommenderad behandling i del 2 av TURQUOISE-I-studien.

Tabell 17. Primär SVR12-bedömning för del 2, försökspersoner med HCV GT1/HIV-1 samtidig infektion i 
TURQUOISE-I

dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller
utan ribavirin för

12 eller 24 veckor
N = 200aSlutpunkt

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

Utfall för ämnen som inte uppnår SVR12

Virologisk svikt under behandling 

Återfall efter behandling

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

1
1
4Övrigb

a. Inkluderar alla HCV GT1-patienter i del 2, exklusive arm G-patienter som inte fick rekommenderad 
behandling.
b. Inkluderar försökspersoner som avbröt behandlingen på grund av biverkning, förlorade till uppföljning eller avbruten försöksperson och 

försökspersoner med återinfektion

Effektanalyser utförda på andra delar av studien visade på liknande höga SVR12-frekvenser. I del 1a 
uppnåddes SVR12 av 29/31 (93,5 %) försökspersoner i 12-veckorsarmen (95 % KI: 79,3 % – 98,2 %) och av 
29/32 (90,6 %) försökspersoner på 24-veckorsarmen ( 95 % KI: 75,8 % – 96,8 %). Det var 1 återfall i 12-
veckorsarmen och 1 virologisk svikt under behandling i 24-veckorsarmen. I del 1b uppnåddes SVR12 av 
22/22 (100 %) försökspersoner (95 % KI: 85,1 %, 100 %). I del 2 uppnåddes SVR12 av 27/28 (96,4 %) 
försökspersoner med HCV GT4/HIV-1-saminfektion (95 % KI: 82,3 %, 99,4 %) utan virologiska 
misslyckanden.

SVR12-frekvenserna hos HCV/HIV-1-saminfekterade försökspersoner överensstämde således med SVR12-frekvenserna i fas 3-

studierna med HCV mono-infekterade försökspersoner.

CORAL-I: behandlingsnaiv eller pegIFN + RBV-erfaren, GT 1 eller GT4 infekterad, minst 3 månader efter 
levertransplantation eller 12 månader efter njurtransplantation

Design:
Behandling:
ribavirin (utredarens vald dos) för GT1- och GT4-infektion

randomiserad, global multicenter, öppen etikett
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i 12 eller 24 veckor med eller utan

Hos patienter med levertransplantation, ingen cirros och GT1-infektion, doserades patienter med 
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i 12-24 veckor, med och utan RBV. 
Levertransplanterade personer med cirros doserades med dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir med RBV (GT1a i 24 veckor [n=4], GT1b i 12 veckor [n=2]). Försökspersoner med 
njurtransplantation och ingen cirros fick dosen under 12 veckor (med RBV för GT1a [n=9], utan RBV 
för GT1b [n=3]). Försökspersoner med levertransplantation och GT4-infektion doserades med 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med RBV (icke cirrotisk i 12 veckor [n=2] och cirrotisk i 24 veckor 
[n=1]. Dosen av ribavirin individuellt anpassades efter utredarens bedömning , med de flesta 
försökspersoner som fick 600 till 800 mg som startdos,

Totalt 129 försökspersoner behandlades, 84 med GT1a, 41 med GT1b, 1 med GT1 annan, 3 med GT4-infektion. 
Totalt sett hade 61 % fibrosstadiet F0-F1, 26 % F2, 9 % F3 och 4 % F4. 61 % hade tidigare erfarenhet av HCV-
behandling före transplantation. För immunsuppressiv medicinering tog de flesta försökspersoner takrolimus (81 
%), medan resten tog ciklosporin.
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Bland alla GT1-personer som var efter levertransplantation uppnådde 111/114 (97,4%) SVR12; med 2 skov 
efter behandling och 1 genombrott på behandling. Bland GT1-personerna som var efter njurtransplantation 
uppnådde 9/12 (75 %) SVR12; dock fanns det inga virologiska misslyckanden. Alla 3 (100 %) försökspersoner 
med GT 4-infektion som var efter levertransplantation uppnådde SVR12

Klinisk prövning på patienter som får kronisk opioidsubstitutionsterapi

I en fas 2, multicenter, öppen, enkelarmsstudie, 38 behandlingsnaiva eller pegIFN/RBV-behandling erfarna, 
icke-cirrotiska försökspersoner med genotyp 1-infektion som fick stabila doser av metadon (N=19) eller 
buprenorfin med eller utan naloxon (N=19) fick 12 veckors dasabuvir i kombination med ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir och ribavirin. Behandlade försökspersoner hade en medianålder på 51 år (intervall: 
26 till 64); 65,8 % var män och 5,3 % var svarta. En majoritet (86,8 %) hade baslinjenivåer av HCV RNA på 
minst 800 000 IE/mL och en majoritet (84,2 %) hade genotyp 1a-infektion; 15,8 % hade portalfibros (F2) och 
5,3 % hade överbryggande fibros (F3); och 94,7 % var naiva till tidigare HCV-behandling.

Totalt uppnådde 37 (97,4%) av 38 försökspersoner SVR12. Inga försökspersoner upplevde virologisk svikt eller återfall under 
behandlingen.

RUBY-I; behandlingsnaiva eller pegIFN + RBV med eller utan cirros som har gravt nedsatt 
njurfunktion eller njursjukdom i slutstadiet (ESRD)

Design:
Behandling:

multicenter, öppen etikett
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan RBV i 12 eller 24 
veckor

Svårt nedsatt njurfunktion eller ESRD inkluderar CKD Steg 4 definierad som eGFR <30-15 ml/min/1,73 m2eller CKD 
Steg 5 definierad som <15 ml/min/1,73 m2eller som kräver hemodialys. Behandlade försökspersoner (N=68) hade 
en medianålder på 58 år (intervall: 32-77 år); 83,8 % var män; 58,8 % var svarta; 73,5 % av försökspersonerna var 
infekterade med HCV GT1a; 75,0 %% hade stadium 5 CKD och 69,1% var i hemodialys.

Sextiofyra av 68 (94,1%) försökspersoner uppnådde SVR12. En patient upplevde återfall under vecka 4 efter 
behandling, 2 försökspersoner avbröt studieläkemedlet i förtid och 1 försöksperson saknade SVR12-data.

Se även avsnitt 4.8 för diskussion om säkerhetsinformation för RUBY-I.

I en annan öppen fas 3b-studie som utvärderade 12 veckors ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan 
dasabuvir och utan RBV hos icke-cirrotiska, behandlingsnaiva GT1a- och GT4-patienter med CKD stadium 4 eller 
5 (Ruby II), SVR12-frekvensen var 94,4 % (17/18), utan patienter som upplevde virologisk misslyckande eller 
återfall vid behandling.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har skjutit upp skyldigheten att lämna in resultat från studier med 
dasabuvir och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i en eller flera undergrupper av den pediatriska populationen vid 
behandling av kronisk hepatit C (se avsnitt 4.2 för information om pediatrisk användning).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

De farmakokinetiska egenskaperna hos kombinationen av dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir har 
utvärderats hos friska vuxna försökspersoner och hos försökspersoner med kronisk hepatit C. Tabell 18 visar 
medelvärde C.maxoch AUC för dasabuvir 250 mg två gånger dagligen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 
mg/150 mg/100 mg en gång dagligen efter multipla doser med mat till friska frivilliga.
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Tabell 18. Geometriskt medelvärde Cmax, AUC för flera doser av dasabuvir 250 mg två gånger dagligen och 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 mg/150 mg/100 mg en gång dagligen med mat hos friska frivilliga

Cmax(ng/ml) (CV%) AUC (ng*tim/ml) (CV%)

Dasabuvir 1030 (31) 6840 (32)

Absorption

Dasabuvir absorberades efter oral administrering med genomsnittlig Tmaxcirka 4 till 5 timmar. 
Dasabuvirexponeringen ökade dosproportionellt och ackumuleringen är minimal. Farmakokinetisk 
steady state för dasabuvir vid samtidig administrering med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir uppnås 
efter cirka 12 dagars dosering.

Effekter av mat

Dasabuvir ska administreras tillsammans med mat. Alla kliniska prövningar med dasabuvir har utförts 
efter administrering med mat.

Mat ökade exponeringen (AUC) av dasabuvir med upp till 30 % i förhållande till fastetillståndet. 
Ökningen av exponeringen var likartad oavsett måltidstyp (t.ex. högt fett jämfört med måttligt fett) 
eller kaloriinnehåll (ungefär 600 kcal mot cirka 1000 kcal). För att maximera absorptionen bör 
dasabuvir tas med mat utan hänsyn till fett- eller kaloriinnehåll.

Distribution

Dasabuvir är starkt bundet till plasmaproteiner. Plasmaproteinbindningen förändras inte på ett 
meningsfullt sätt hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Koncentrationsförhållandena mellan 
blod och plasma hos människa varierade från 0,5 till 0,7, vilket tyder på att dasabuvir fördelades 
företrädesvis i plasmaavdelningen i helblod. Dasabuvir var mer än 99,5 % och M1 huvudmetaboliten av 
dasabuvir var 94,5 % bundet till humana plasmaproteiner över ett koncentrationsområde på 0,05 till 5 -g/
ml. Vid steady-state är exponeringskvoten mellan M1 och dasabuvir cirka 0,6. Med hänsyn till 
proteinbindningen och in vitroaktiviteten hos M1 mot HCV genotyp 1, förväntas dess bidrag till effekten 
vara liknande det för dasabuvir. Dessutom är M1 ett substrat för leverupptagstransportörerna OATP-
familjen och OCT1 och därför kan hepatocytkoncentrationen och därmed bidraget till effekten vara större 
än dasabuvir.

Biotransformation

Dasabuvir metaboliseras huvudsakligen av CYP2C8 och i mindre utsträckning av CYP3A. Efter en 400 
mg14C-dasabuvirdos till människor, oförändrad dasabuvir var huvudkomponenten (cirka 60 %) av 
läkemedelsrelaterad radioaktivitet i plasma. Sju metaboliter identifierades i plasma. Den vanligaste 
plasmametaboliten var M1, som representerade 21 % av läkemedelsrelaterad radioaktivitet (AUC) i 
cirkulationen efter engångsdos; det bildas via oxidativ metabolism främst av CYP2C8.

Eliminering

Efter dosering av dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir var den genomsnittliga 
plasmahalveringstiden för dasabuvir cirka 6 timmar. Efter en 400 mg14C-dasabuvirdos, cirka 94 % av 
radioaktiviteten återfanns i feces med begränsad radioaktivitet (cirka 2 %) i urin. Oförändrat dasabuvir 
stod för 26,2 % och M1 för 31,5 % av den totala dosen i feces. M1 elimineras huvudsakligen genom 
direkt gallutsöndring med bidraget av UGT-medierad glukuronidering och, i liten utsträckning, 
oxidativ metabolism.

Dasabuvir hämmar inte organiska anjontransportörer (OAT1)in vivooch förväntas inte hämma organiska 
katjontransportörer (OCT2), organiska anjontransportörer (OAT3) eller multidroger och toxin
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extruderingsproteiner (MATE1 och MATE2K) vid kliniskt relevanta koncentrationer; därför påverkar 
inte dasabuvir läkemedelstransport av dessa proteiner.

Särskilda populationer

Äldre
Baserat på populationsfarmakokinetisk analys av data från kliniska fas 3-studier, skulle en 10-årig ökning eller 
minskning av åldern från 54 år (medianåldern i fas 3-studierna) resultera i <10 % förändring av 
dasabuvirexponeringen. Det finns ingen farmakokinetisk information hos patienter >75 år.

Sex eller kroppsvikt
Baserat på populationsfarmakokinetisk analys av data från kliniska fas 3-studier skulle kvinnliga 
försökspersoner ha cirka 14 till 30 % högre exponering för dasabuvir än manliga försökspersoner. En förändring 
på 10 kg i kroppsvikt från 76 kg (medianvikt i fas 3-studierna) skulle resultera i <10 % förändring av 
exponeringen för dasabuvir.

Ras eller etnicitet
Baserat på populationsfarmakokinetisk analys av data från kliniska fas 3-studier hade asiatiska försökspersoner 29 
% till 39 % högre exponering för dasabuvir än icke-asiatiska försökspersoner.

Nedsatt njurfunktion
Farmakokinetiken för kombinationen av ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg och ritonavir 100 mg, med 
dasabuvir 400 mg utvärderades hos patienter med mild (CrCl: 60 till 89 ml/min), måttlig (CrCl: 30 till 59 ml/
min) och allvarlig (CrCl: 15 till 29 ml/min) nedsatt njurfunktion, i förhållande till patienter med normal 
njurfunktion.

Hos patienter med mild, måttlig och gravt nedsatt njurfunktion var dasabuvirs genomsnittliga AUC-
värden 21 % högre, 37 % högre respektive 50 % högre. Dasabuvir M1 AUC-värden var 6 % lägre, 10 % 
lägre respektive 13 % lägre.

Förändringarna i exponeringen för dasabuvir hos patienter med mild, måttlig och gravt nedsatt njurfunktion 
anses inte vara kliniskt signifikanta. Begränsade data från patienter med njursjukdom i slutstadiet indikerar inga 
kliniskt signifikanta förändringar i exponering även i denna patientgrupp. Ingen dosjustering av dasabuvir krävs 
för patienter med mild, måttlig eller gravt nedsatt njurfunktion, eller slutstadiet av njursjukdom i dialys (se 
avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion
Farmakokinetiken för kombinationen av dasabuvir 400 mg, med ombitasvir 25 mg, paritaprevir 200 mg 
och ritonavir 100 mg utvärderades hos patienter med mild (Child-Pugh A), måttlig (Child-Pugh B) och svår 
(Child-Pugh C) nedsatt leverfunktion, i förhållande till patienter med normal leverfunktion.

Hos patienter med mild, måttlig och gravt nedsatt leverfunktion var AUC-värdena för dasabuvir 17 % 
högre, 16 % lägre respektive 325 % högre. AUC-värdena för dasabuvir M1-metaboliten var oförändrade, 57 
% lägre respektive 77 % högre. Plasmaproteinbindningen av dasabuvir och dess M1-metabolit var inte 
signifikant annorlunda hos patienter med nedsatt leverfunktion jämfört med normala kontrollpersoner (se 
avsnitt 4.2, 4.4 och 4.8).

Pediatrisk population
Farmakokinetiken för dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir hos pediatriska patienter har 
inte undersökts (se avsnitt 4.2).
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5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Dasabuvir var inte genotoxiskt i ett batteri avin vitroellerin vivoanalyser, inklusive bakteriell mutagenicitet, 
kromosomavvikelse med användning av humana perifera blodlymfocyter ochin vivomikronukleusanalyser på 
råtta.

Dasabuvir var inte cancerframkallande i en 6-månaders transgen musstudie upp till den högsta testade dosen (2 g/kg/
dag), vilket resulterade i exponeringar för dasabuvir AUC cirka 19 gånger högre än hos människor vid den 
rekommenderade dosen på 500 mg (250) mg två gånger dagligen).

På samma sätt var dasabuvir inte cancerframkallande i en 2-årig råttstudie upp till den högsta testade dosen (800 
mg/kg/dag), vilket resulterade i exponeringar för dasabuvir cirka 19 gånger högre än hos människor vid 500 mg.

Dasabuvir hade inga effekter på embryo-foster viabilitet eller på fertilitet hos gnagare och var inte teratogent hos två 
arter. Inga negativa effekter på beteende, reproduktion eller utveckling av avkomma har rapporterats. Den högsta 
testade dasabuvirdosen gav exponeringar lika med 16 till 24 gånger (råtta) eller 6 gånger (kanin) exponeringen hos 
människor vid den maximala rekommenderade kliniska dosen.

Dasabuvir var den dominerande komponenten som observerades i mjölken hos digivande råttor, utan effekt på 
ammande valpar. Eliminationshalveringstiden i råttmjölk var något kortare än i plasma, AUC var cirka 2-faldigt jämfört 
med plasma. Eftersom dasabuvir är ett BCRP-substrat kan distributionen till mjölken förändras om denna transportör 
hämmas eller induceras av samtidig administrering av andra läkemedel. Material som härrör från Dasabuvir överfördes 
minimalt genom moderkakan hos gravida råttor.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Mikrokristallin cellulosa (E 460(i)) 
Laktosmonohydrat
Copovidon
Kroskarmellosnatrium
Kolloidal vattenfri kiseldioxid (E 551) 
Magnesiumstearat (E 470b)

Filmbeläggning

Poly(vinylalkohol) (E 1203) 
Titandioxid (E 171) 
Makrogol (3350)
Talk (E 553b)
Järnoxid gul (E 172) 
Järnoxid röd (E 172) 
Järnoxid svart (E 172)

6.2 Inkompatibiliteter

Inte tillämpbar.

6.3 Hållbarhet

3 år
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6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

PVC/PE/PCTFE aluminiumfolie blisterförpackningar.

Förpackningsstorlek om 56 tabletter (flerförpackningskartong innehållande 4 innerkartonger med vardera 14 tabletter).

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Eventuellt oanvänt läkemedel eller avfall ska kasseras i enlighet med lokala krav.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland

8. NUMMER/NUMMER FÖR TILLSTÅND FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/983/001

9. DATUM FÖR FÖRSTA AUKTORISERING/FÖRNYELSE AV GODKÄNNANDE

Datum för första auktorisation: 15 januari 2015 
Datum för senaste förnyelse: 26 september 2019

10. DATUM FÖR REVISION AV TEXTEN

Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens 
webbplatshttp://www.ema.europa.eu .
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BILAGA II

A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR BATCHFRÄSNING

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE LEVERING OCH ANVÄNDNING

C. ANDRA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR 
FÖRSÄLJNING

D. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE SÄKER OCH 
EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET
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A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR BATCHUTSLÄPP

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
TYSKLAND

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE LEVERANS OCH ANVÄNDNING

Läkemedel som omfattas av begränsat recept (se bilaga I: Produktresumé, avsnitt 
4.2).

C. ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

-Periodiska säkerhetsuppdateringsrapporter (PSUR)

Kraven för inlämning av PSUR för detta läkemedel anges i listan över unionens referensdatum 
(EURD-listan) enligt artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och eventuella efterföljande uppdateringar 
som publiceras på den europeiska läkemedelswebben. portal.

D. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE SÄKER OCH EFFEKTIV 
ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

-Riskhanteringsplan (RMP)

Innehavaren av godkännandet för försäljning (MAH) ska utföra de nödvändiga farmakovigilansaktiviteterna och 
interventionerna som beskrivs i den överenskomna RMP som presenteras i modul 1.8.2 i marknadsföringstillståndet och 
eventuella överenskomna efterföljande uppdateringar av RMP.

En uppdaterad RMP ska skickas in:
-
-

På begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten;
Närhelst riskhanteringssystemet ändras, särskilt som ett resultat av att ny information tas 
emot som kan leda till en betydande förändring av nytta/riskprofilen eller som ett resultat 
av att en viktig milstolpe (läkemedelsövervakning eller riskminimering) nås.

-Skyldighet att vidta åtgärder efter auktorisation

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska, inom den angivna tidsramen, genomföra följande åtgärder:

Beskrivning Förfallodatum

För att utvärdera återfall av hepatocellulärt karcinom associerat med dasabuvir, ska innehavaren av 
godkännandet för försäljning genomföra och lämna in resultaten av en prospektiv säkerhetsstudie 
med hjälp av data som härrör från en kohort av en väldefinierad patientgrupp, baserat på ett 
överenskommet protokoll. Den slutliga studierapporten ska lämnas in av:

Q4 2021
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BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL
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A. MÄRKNING
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UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong av multipack innehållande 56 (4 förpackningar med 14) filmdragerade tabletter - inklusive blå kartong

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exviera 250 mg filmdragerade tabletter 
dasabuvir

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) ÄMNES(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg dasabuvir (som natriummonohydrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos. Se broschyren för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH INNEHÅLL

Multipack: 56 (4 förpackningar med 14) filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR).

Läs bipacksedeln före användning. Oral 
användning
Taetttablett på morgonen. 
Taetttablett på kvällen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN OCH 
RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT 
LÄKEMEDEL ELLER AVFALL SOM HÄR VID SÅDANA LÄKEMEDEL, I FÖREKOMMANDE 
FALL
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11. NAMN OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland

12. NUMMER/NUMMER FÖR TILLSTÅND FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/983/001

13. BATCHNUMMER

Massa

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR LEVERANS

15. ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

exviera

17. UNIK IDENTIFIERING – 2D STRECKKOD

2D streckkod med den unika identifieraren ingår.

18. UNIK IDENTIFIERING - MÄNNISKLÄSBAR DATA

PC:
SN:
NN:
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UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Innerkartong med multipack med 14 filmdragerade tabletter – utan blå kartong

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exviera 250 mg filmdragerade tabletter 
dasabuvir

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) ÄMNES(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg dasabuvir (som natriummonohydrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH INNEHÅLL

14 filmdragerade tabletter
Komponent i ett multipack, kan inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR).

Läs bipacksedeln före användning. Oral 
användning
Taetttablett på morgonen. 
Taetttablett på kvällen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN OCH 
RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR
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10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT 
LÄKEMEDEL ELLER AVFALL SOM HÄR VID SÅDANA LÄKEMEDEL, I FÖREKOMMANDE 
FALL

11. NAMN OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland

12. NUMMER/NUMMER FÖR TILLSTÅND FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/983/001

13. BATCHNUMMER

Massa

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR LEVERANS

15. ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

exviera

17. UNIK IDENTIFIERING – 2D STRECKKOD

18. UNIK IDENTIFIERING – MÄNNISKLÄSBAR DATA
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MINIMUM UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTERFOLIE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Exviera 250 mg tabletter 
dasabuvir

2. NAMN PÅ INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie (som logotyp)

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Massa

5. ÖVRIGT
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B. BIPACKSEDEL
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Bipacksedel: Information till patienten

Exviera 250 mg filmdragerade tabletter
dasabuvir

Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning. Detta kommer att möjliggöra snabb identifiering av ny 
säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella biverkningar du kan få. Se slutet av avsnitt 4 för hur 
du rapporterar biverkningar.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.
-
-
-

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 
deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte 
nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Exviera är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Exviera
3. Hur du tar Exviera
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Exviera ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Exviera är och vad det används för

Exviera innehåller den aktiva substansen dasabuvir. Exviera är ett antiviralt läkemedel som används för att behandla 
vuxna med kronisk (långvarig) hepatit C (en infektionssjukdom som påverkar levern, orsakad av hepatit C-virus).

Exviera fungerar genom att stoppa hepatit C-viruset från att föröka sig och infektera nya celler, 
vilket tar bort viruset från ditt blod under en viss tid.

Exviera tabletter fungerar inte på egen hand. De tas alltid tillsammans med ett annat antiviralt läkemedel som 
innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Vissa patienter kan också ta ett antiviralt läkemedel som kallas ribavirin. 
Din läkare kommer att prata med dig om vilka av dessa läkemedel du ska ta med Exviera.

Det är mycket viktigt att du också läser bipacksedeln för de andra antivirala läkemedel som du tar 
med Exviera. Om du har några frågor om dina läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

2. Vad du behöver veta innan du tar Exviera

Ta inte Exviera:
-
-
-

Om du är allergisk mot dasabuvir eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 
avsnitt 6). Om du har måttliga till svåra leverproblem förutom hepatit C.
Om du tar något av de läkemedel som anges i följande tabell. Detta beror på att allvarliga eller livshotande 
effekter kan uppstå när Exviera och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tas tillsammans med dessa läkemedel. 
Dessa läkemedel kan påverka hur Exviera och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir fungerar och Exviera och 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kan påverka hur dessa andra läkemedel fungerar.
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Läkemedel du inte får ta med Exviera
Läkemedel eller aktiv substans Syftet med läkemedlet
karbamazepin, fenytoin, fenobarbital för epilepsi
efavirenz, etravirin, nevirapin för HIV-infektion
Apalutamid, enzalutamid för prostatacancer
mediciner som innehåller etinylöstradiol såsom 
de som finns i de flesta p-piller och vaginalringar 
som används som preventivmedel

för preventivmedel

gemfibrozil för att sänka kolesterol och andra fetter i 
blodet

mitotane för vissa tumörer i binjurarna
rifampicin för bakteriella infektioner
Johannesört (hypericum perforatum) ett örtmedicin mot ångest och mild 

depression. Detta läkemedel är 
tillgängligt utan recept

Ta inte Exviera om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar Exviera.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Exviera om du:
- har annan leversjukdom än hepatit C;
- har en pågående eller tidigare infektion med hepatit B-viruset, eftersom din läkare kanske vill övervaka 
dig noggrannare.
- har diabetes. Du kan behöva noggrannare övervakning av dina blodsockernivåer och/eller justering av dina 
diabetesläkemedel efter att du har börjat med Exviera. Vissa diabetespatienter har upplevt låga sockernivåer i 
blodet (hypoglykemi) efter att ha påbörjat behandling med läkemedel som Exviera.

När du tar Exviera och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, berätta för din läkare om du har följande 
symtom eftersom de kan vara tecken på förvärrade leverproblem:
- Mår illa (illamående), är sjuk (kräks) eller tappar aptiten.
- Lägg märke till gulfärgning av din hud eller ögon.

- Din urin är mörkare än normalt.
- Förvirring
- Lägg märke till svullnad av ditt magområde

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
Exviera.

Tala om för din läkare om du har en historia av depression eller psykiatrisk sjukdom. Depression, inklusive 
självmordstankar och självmordsbeteenden, har rapporterats hos vissa patienter som tar detta läkemedel, särskilt hos 
patienter med tidigare depression eller psykiatrisk sjukdom eller hos patienter som tar ribavirin tillsammans med detta 
läkemedel. Du eller din vårdgivare bör också omedelbart informera din läkare om eventuella förändringar i beteende 
eller humör och om alla självmordstankar du kan ha.

Blodprov
Din läkare kommer att testa ditt blod före, under och efter din behandling med Exviera. Detta är så att 
din läkare kan:
-
-
-

Bestäm vilka andra läkemedel du ska ta med Exviera och hur länge. Bekräfta om 
din behandling har fungerat och om du är fri från hepatit C-virus.
Kontrollera om det finns biverkningar av Exviera eller andra antivirala läkemedel som din läkare har ordinerat för dig att 
använda tillsammans med Exviera (som "ombitasvir/paritaprevir/ritonavir" och "ribavirin").

Barn och ungdomar
Ge inte Exviera till barn och ungdomar under 18 år. Användningen av Exviera till barn och 
ungdomar har ännu inte studerats.
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Andra läkemedel och Exviera
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel.

Det finns vissa mediciner dufår inte tamed Exviera - se föregående tabell "Läkemedel du inte 
får ta med Exviera".

Tala om för din läkare eller apotekspersonalinnan du tar Exviera, om du tar något av läkemedlen i tabellen 
nedan. Läkaren kan behöva ändra din dos av dessa läkemedel. Tala om för din läkare eller apotekspersonal 
innan du tar Exviera om du också använder hormonella preventivmedel. Se avsnittet om preventivmedel 
nedan.

Läkemedel som du måste berätta för din läkare om innan du tar Exviera
Läkemedel eller aktiv substans Syftet med läkemedlet
alprazolam, diazepam för ångest, panikattacker och 

sömnsvårigheter
ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus att dämpa immunförsvaret
cyklobensaprin, karisoprodol för muskelspasmer
dabigatran för att tunna ut blodet

deferasirox för att hjälpa till att minska järnnivåerna i blodet

digoxin, amlodipin för hjärtproblem eller högt 
blodtryck

furosemid för ansamling av för mycket vätska i 
kroppen

hydrokodon för smärta

imatinib för behandling av vissa 
blodcancer

levotyroxin för sköldkörtelproblem
darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirin för HIV-infektion
omeprazol,lansoprazol, esomeprazol för magsår och andra 

magproblem
rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin för att sänka kolesterolet i blodet

s-mefenytoin för epilepsi
teriflunomid för multipel skleros
sulfasalazin för att behandla och hantera inflammatorisk 

tarmsjukdom eller för att behandla reumatoid 

artrit

warfarin och andra liknande läkemedel som kallas vitamin K-
antagonister*

för att tunna ut blodet

* Din läkare kan behöva öka frekvensen av dina blodprover för att kontrollera hur väl ditt blod kan 
koagulera.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
Exviera.

Graviditet och preventivmedel

Effekterna av Exviera under graviditet är inte kända. Exviera ska inte användas under graviditet eller till 
kvinnor i fertil ålder som inte använder effektiva preventivmedel.

- Du eller din partner måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen. 
Preventivmedel som innehåller etinylöstradiol kan inte användas i kombination med Exviera. 
Fråga din läkare om det bästa preventivmedlet för dig.
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Extra försiktighetsåtgärder krävs om Exviera tas tillsammans med ribavirin. Ribavirin kan orsaka 
allvarliga fosterskador. Ribavirin stannar länge i kroppen efter att behandlingen avslutats och det 
behövs därför effektiv preventivmedel både under behandlingen och en tid efteråt.

- Det finns risk för fosterskador när ribavirin ges till en kvinnlig patient som blir 
gravid.

- Det kan också finnas risk för fosterskador om ribavirin tas av en manlig patient vars 
kvinnliga partner blir gravid.

- Läs avsnittet ”Preventivmedel” i bipacksedeln för ribavirin mycket noggrant. Det är 
viktigt att både män och kvinnor läser informationen.

- Om du eller din partner blir gravid under behandling med Exviera och ribavirin eller under 
månaderna efter, måste du omedelbart kontakta din läkare.

Amning
Du bör inte amma under behandling med Exviera. Det är inte känt om den aktiva substansen i Exviera 
(dasabuvir) går över i bröstmjölken.

Köra bil och använda maskiner
Vissa patienter har rapporterat att de känner sig mycket trötta när de tar Exviera tillsammans med andra läkemedel mot sin 
hepatit C-infektion. Om du känner dig trött ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Exviera innehåller laktos
Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du 
tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Exviera

Ta alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal 
om du är osäker.

Exviera tabletter fungerar inte på egen hand. De tas alltid tillsammans med andra antivirala läkemedel såsom 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Din läkare kan också ge dig ett antiviralt läkemedel som heter ribavirin.

Hur mycket ska man ta
Den rekommenderade dosen är en tablett, två gånger om dagen. Ta en tablett på morgonen och en tablett på 
kvällen.

Hur man tar
-
-
-

Ta tabletterna med mat. Typen av mat är inte viktig. 
Svälj tabletterna hela med vatten.
Tugga, krossa eller bryt inte tabletterna eftersom de kan ha en bitter smak.

Hur länge ska du ta Exviera?
Du kommer att ta Exviera i 8, 12 eller 24 veckor. Din läkare kommer att tala om för dig hur länge din behandling 
kommer att pågå. Sluta inte ta Exviera om inte din läkare säger åt dig att göra det. Det är mycket viktigt att du 
fullföljer hela behandlingen. Detta ger läkemedlen den bästa chansen att eliminera hepatit C-virusinfektionen.
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Om du tar mer Exviera än du borde
Om du av misstag tar mer än den rekommenderade dosen ska du kontakta din läkare eller genast gå 
till närmaste sjukhus. Ha medicinförpackningen med dig så att du enkelt kan beskriva vad du har 
tagit.

Om du glömmer att ta Exviera
Det är viktigt att inte missa en dos av detta läkemedel. Om du missar en dos och det är:
-
-

Mer än 6 timmartills nästa dos - ta den missade dosen med mat så snart som möjligt. Mindre än 
6 timmartills nästa dos - ta inte den missade dosen, ta din nästa dos som vanligt med mat.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Exviera och tala med din läkare eller få medicinsk hjälp omedelbart om något av 
följande inträffar:

Biverkningar när du tar Exviera med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan 
ribavirin:
Okänd frekvens:kan inte uppskattas baserat på tillgängliga data
- Allvarliga allergiska reaktioner, tecken kan inkludera: o

o
o
o

Förvärrade leverproblem. Symtom inkluderar: o

o
o
o
o

Svårigheter att andas eller svälja
Yrsel eller yrsel, som kan bero på lågt blodtryck Svullnad i 
ansikte, läppar, tunga eller svalg
Utslag och klåda i huden

-
Mår illa (illamående), är sjuk (kräks) eller tappar aptiten Lägg märke 
till gulfärgning av din hud eller ögon
Din urin är mörkare än normalt 
Förvirring
Lägg märke till svullnad av ditt magområde

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du märker någon av följande biverkningar:

Biverkningar när du tar Exviera med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 
Vanliga:kan påverka upp till 1 av 10 personer
-Klåda.
Sällsynt:kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

- Svullnad av hudlagren som kan påverka någon del av kroppen inklusive ansikte, tunga eller 
svalg och kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem)

Biverkningar när du tar Exviera och ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med ribavirin: 
Mycket vanliga:kan drabba fler än 1 av 10 personer
-
-
-
-
-
-
Allmänning:kan påverka upp till 1 av 10 personer

-
-

Att känna sig väldigt trött (trötthet) Att 

känna sig illamående (illamående)

Klåda
Sömnsvårigheter (sömnlöshet)
Att känna sig svag eller brist på energi (asteni). 
Diarre

Anemi (lågt antal röda blodkroppar). 
Kräkningar

62



Ovanlig:kan påverka upp till 1 av 100 personer
-Uttorkning
Sällsynt:kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

- Svullnad av hudlagren som kan påverka någon del av kroppen inklusive ansikte, tunga eller 
svalg och kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem)

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte 
nämns i denna bipacksedel. Du kan även rapportera biverkningar direkt via

Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten för
det nationella rapporteringssystemet

listad iBilaga V.
denna medicin.

5. Hur Exviera ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte läkemedlet efter utgångsdatumet som anges på kartongen efter "Utg.dat". Utgångsdatumet 
avser den sista dagen i den månaden.

Detta läkemedel kräver inga speciella förvaringsvillkor.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du 
slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Exviera innehåller
-
-

Varje tablett innehåller 250 mg dasabuvir (som natriummonohydrat). 
Övriga ingredienser är:
- Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E 460(i)), laktosmonohydrat, copovidon, 

kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat (E 470b). 
Tablettfilmdragering: poly(vinylalkohol) (E 1203), titandioxid (E 171), makrogol (3350), talk (E 
553b), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172) och järn oxidsvart (E 172).

-

Hur Exviera ser ut och förpackningens innehåll
Exviera tabletter är beige, ovala filmdragerade tabletter med måtten 14,0 mm x 8,0 mm, märkta med ”AV2”. Exviera 
tabletter är förpackade i folieblister som innehåller 2 tabletter. Varje kartong innehåller 56 tabletter 
(flerförpackningskartong innehållande 4 innerkartonger med 14 tabletter).

Innehavare av godkännande för försäljning och 
tillverkare AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen
Tyskland

För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av 
godkännandet för försäljning:

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

Lietuva
AbbVie UAB
Tel: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД

Luxemburg/Luxemburg
AbbVie SA
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TEL.: +359 2 90 30 430 Belgien/Belgien
Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie sro
Tel: +420 233 098 111

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

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

Malta
VJSalomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

Tyskland
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 Spanien, SLU
Tel: +34 91 384 09 10

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

Frankrike

AbbVie
Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal
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

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

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

Ö
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie sro
Tel: +421 2 5050 0777

Italien
AbbVie Srl
Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland
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

Latvija
AbbVie SIA
Tel: +371 67605000

Storbritannien (Nordirland) AbbVie 
Deutschland GmbH & Co. KG Tel: +44 
(0)1628 561090
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Denna broschyr reviderades senast i

Andra informationskällor

Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: 
http://www.ema.europa.eu .
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