
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързо идентифициране на нова 

информация за безопасност. От здравните специалисти се изисква да съобщават за всякакви предполагаеми нежелани 

реакции. Вижте точка 4.8 за това как да докладвате нежелани реакции.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ексвиера 250 mg филмирани таблетки

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg дасабувир (като натриев монохидрат).

Помощно вещество с известен ефект

Всяка филмирана таблетка съдържа 45 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка).

Бежови, овални, филмирани таблетки с размери 14,0 mm x 8,0 mm и вдлъбнато релефно означение от едната страна 
с „AV2“.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Exviera е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен 
хепатит С (ХХС) при възрастни (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).

За специфичната активност на генотипа на вируса на хепатит С (HCV) вижте точки 4.4 и 5.1.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Лечението с дасабувир трябва да бъде започнато и наблюдавано от лекар с опит в 
лечението на хроничен хепатит С.

Дозировка

Препоръчителната доза е 250 mg дасабувир (една таблетка) два пъти дневно (сутрин и вечер).

Дасабувир не трябва да се прилага като монотерапия. Дасабувир трябва да се използва в 
комбинация с други лекарствени продукти за лечение на HCV (вж. точка 5.1). Вижте кратката 
характеристика на лекарствените продукти, които се използват в комбинация с дасабувир.

Препоръчаните едновременно прилагани лекарствени продукти и продължителността на лечението за комбинирана 

терапия с дасабувир са дадени в Таблица 1.
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Таблица 1. Препоръчителен(и) едновременно прилаган(и) лекарствен(и) продукт(и) и продължителност на лечението с 

дасабувир по популация пациенти

Популация от пациенти лечение* Продължителност

12 седмици

8 седмици може да се обмисли при 
нелекувани преди това пациенти, 
инфектирани с генотип 1, с минимална 

до умерена фиброза** (вж. точка 5.1,
GARNET проучване)

Генотип 1b, без цироза или
с компенсирана цироза

дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/ритонавир

дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/ритонавир +

рибавирин*

генотип 1а,
без цироза 12 седмици

дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/ритонавир +

рибавирин*

генотип 1а,
с компенсирана цироза 24 седмици (вижте точка 5.1.)

* Забележка: Следвайте препоръките за дозиране на генотип 1а при пациенти с неизвестен подтип генотип 1 или със 
смесена инфекция с генотип 1.
* * При оценка на тежестта на чернодробното заболяване с помощта на неинвазивни методи, комбинация от кръвни биомаркери или 
комбинация от измерване на скованост на черния дроб и кръвен тест подобрява точността и трябва да се извърши преди 8-седмично 
лечение при всички пациенти с умерена фиброза.

Пропуснати дози

В случай, че се пропусне доза дасабувир, предписаната доза може да се приеме в рамките на 6 часа. Ако са минали повече от 6 

часа от обикновеното приемане на дасабувир, пропуснатата доза НЕ трябва да се приема и пациентът трябва да приеме 

следващата доза по обичайната схема на дозиране. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да не приемат двойна доза.

Специални популации

Съпътстваща инфекция с HIV-1

Трябва да се спазват препоръките за дозиране в Таблица 1. За препоръки за дозиране с HIV 
антивирусни лекарствени продукти, вижте точки 4.4 и 4.5. Вижте раздели 4.8 и 5.1 за допълнителна 
информация.

Реципиенти на чернодробна трансплантация

Дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир в комбинация с рибавирин се препоръчват за 24 седмици при 

реципиенти на чернодробна трансплантация. Може да е подходяща по-ниска доза рибавирин в началото. В проучването 

след чернодробна трансплантация дозирането на рибавирин е индивидуализирано и повечето пациенти са получавали 

600 до 800 mg на ден (вж. точка 5.1). За препоръки за дозиране с инхибитори на калциневрин вижте точка 4.5.

Възрастен

Не се налага коригиране на дозата на дасабувир при пациенти в напреднала възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречна недостатъчност

Не се налага коригиране на дозата на дасабувир при пациенти с леко, умерено или тежко бъбречно увреждане или 
краен стадий на бъбречно заболяване на диализа (вж. точка 5.2). За пациенти, които се нуждаят от рибавирин, вижте 
кратката характеристика на продукта за рибавирин за информация относно употребата при пациенти с бъбречно 
увреждане.
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Чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата на дасабувир при пациенти с леко чернодробно увреждане (Child-Pugh A). 
Дасабувир не трябва да се използва при пациенти с умерено до тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh B или 
C) (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация
Безопасността и ефикасността на дасабувир при деца под 18 години не са установени. Няма 
налични данни.

Начин на приложение

Филмираните таблетки са за перорално приложение. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да поглъщат таблетките цели (т.е. 

пациентите не трябва да дъвчат, чупят или разтварят таблетката). За да се постигне максимална абсорбция, таблетките дасабувир трябва 

да се приемат с храна, независимо от съдържанието на мазнини и калории (вж. точка 5.2).

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Пациенти с умерено до тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh B или C) (вж. точка 5.2).

Употреба на лекарствени продукти, съдържащи етинилестрадиол, като тези, съдържащи се в повечето комбинирани орални 

контрацептиви или контрацептивни вагинални пръстени (вж. точки 4.4 и 4.5).

Очаква се едновременното приложение на дасабувир с лекарствени продукти, които са силни или умерени индуктори 
на ензими, да намали плазмените концентрации на дасабувир и да намали терапевтичния му ефект (вж. точка 4.5. 
Примери за противопоказани индуктори са дадени по-долу.

Ензимни индуктори:

-карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал
-ефавиренц, невирапин, етравирин
-апалутамид, ензалутамид
-митотан
-рифампицин
-жълт кантарион (Hypericum perforatum)

Лекарствени продукти, които са силни инхибитори на CYP2C8, могат да повишат плазмените концентрации на 
дасабувир и не трябва да се прилагат едновременно с дасабувир (вж. точка 4.5). Примери за противопоказани 
инхибитори на CYP2C8 са дадени по-долу.

CYP2C8 инхибитор:

-гемфиброзил

Дасабувир се прилага с омбитасвир/паритапревир/ритонавир. За противопоказания с 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир вижте Кратката характеристика на продукта.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Общ

Дасабувир не се препоръчва за приложение като монотерапия и трябва да се използва в комбинация с 
други лекарствени продукти за лечение на инфекция с хепатит С (вж. точки 4.2 и 5.1).

4



Риск от чернодробна декомпенсация и чернодробна недостатъчност при пациенти с цироза

Чернодробна декомпенсация и чернодробна недостатъчност, включително чернодробна трансплантация или фатален изход, 

са докладвани след пускане на пазара при пациенти, лекувани с дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир със и без 

рибавирин. Повечето пациенти с тези тежки резултати са имали данни за напреднала или декомпенсирана цироза преди 

започване на терапията. Въпреки че е трудно да се установи причинно-следствената връзка поради фоново напреднало 

чернодробно заболяване, потенциалният риск не може да бъде изключен.

Дасабувир не трябва да се използва при пациенти с умерено до тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh B 
или C) (вж. точки 4.2, 4.3, 4.8 и 5.2).

За пациенти с цироза:
- Трябва да се извършва наблюдение за клинични признаци и симптоми на чернодробна декомпенсация 

(като асцит, чернодробна енцефалопатия, варикозен кръвоизлив).

Чернодробни лабораторни изследвания, включително директни нива на билирубин, трябва да се извършват в 

началото, през първите 4 седмици от началото на лечението и според клиничните показания след това. 

Лечението трябва да се преустанови при пациенти, които развият данни за чернодробна декомпенсация.

-

-

Повишаване на ALT

По време на клинични проучвания с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без рибавирин, 
преходни повишения на ALT до повече от 5 пъти горната граница на нормата се наблюдават при приблизително 1% 
от пациентите (35 от 3039). Повишаването на ALT е асимптоматично и обикновено се наблюдава през първите 4 
седмици от лечението, без съпътстващи повишения на билирубина, и намалява в рамките на приблизително две 
седмици от началото при продължаване на дозирането на дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със 
или без рибавирин.

Тези повишения на ALT са значително по-чести в подгрупата от субекти, които са използвали лекарствени продукти, 
съдържащи етинилестрадиол, като комбинирани перорални контрацептиви или контрацептивни вагинални пръстени (6 
от 25 субекта); (вижте раздел 4.3). Обратно, процентът на повишения на ALT при субекти, използващи други видове 
естрогени, както обикновено се използва при хормонална заместителна терапия (т.е. перорален и локален естрадиол и 
конюгирани естрогени) е подобен на честотата, наблюдавана при субекти, които не са използвали продукти, съдържащи 
естроген ( приблизително 1% във всяка група).

Пациентите, които приемат лекарствени продукти, съдържащи етинилестрадиол (т.е. повечето комбинирани орални 
контрацептиви или контрацептивни вагинални пръстени), трябва да преминат към алтернативен метод на 
контрацепция (напр. само прогестинова контрацепция или нехормонални методи) преди да започнат дасабувир с 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир терапия (вж. точки 4.3 и 4.5).

Въпреки че повишенията на ALT, свързани с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир, са били асимптоматични, 

пациентите трябва да бъдат инструктирани да следят за ранни предупредителни признаци на чернодробно възпаление, като 

умора, слабост, липса на апетит, гадене и повръщане, както и по-късни признаци като като жълтеница и обезцветени 

изпражнения и незабавно да се консултирате с лекар, ако се появят подобни симптоми. Не е необходимо рутинно 

проследяване на чернодробните ензими при пациенти, които нямат цироза (за цирози, вижте по-горе). Ранното прекратяване 

може да доведе до лекарствена резистентност, но последиците за бъдещата терапия не са известни.

Бременност и едновременна употреба с рибавирин

Вижте също раздел 4.6.

Трябва да се внимава с изключителна предпазливост, за да се избегне бременност при пациентки и партньорки на 
пациенти от мъжки пол, когато дасабувир се приема в комбинация с рибавирин (вижте точка 4.6 и вижте Кратката 
характеристика на продукта за рибавирин за допълнителна информация).
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Използвайте с такролимус, сиролимус и еверолимус

Едновременното приложение на дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със системен такролимус, 
сиролимус или еверолимус повишава концентрациите на имуносупресора поради инхибиране на CYP3A от 
ритонавир (вж. точка 4.5). Сериозни и/или животозастрашаващи събития са наблюдавани при едновременно 
приложение на дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със системен такролимус и подобен риск 
може да се очаква при сиролимус и еверолимус.

Избягвайте едновременната употреба на такролимус или сиролимус с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир, освен 

ако ползите надвишават рисковете. Ако такролимус или сиролимус се използват заедно с дасабувир и омбитасвир/

паритапревир/ритонавир, се препоръчва повишено внимание, а препоръчителните дози и стратегии за наблюдение могат да 

бъдат намерени в точка 4.5. Еверолимус не може да се използва поради липса на подходящи дози за коригиране на дозата.

Концентрациите на такролимус или сиролимус в цяла кръв трябва да се проследяват при започване и по време на 
едновременното приложение с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дозата и/или честотата на 
дозиране трябва да се коригират според нуждите. Пациентите трябва да се проследяват често за всякакви промени в 
бъбречната функция или свързаните с такролимус или сиролимус нежелани реакции. Вижте кратката характеристика 
на продукта на такролимус или сиролимус за допълнителни инструкции за дозиране и наблюдение.

Депресия или психиатрично заболяване

Случаи на депресия и по-рядко на суицидни мисли и опити за самоубийство са докладвани с дасабувир със или без 
лечение с омбитасвир/паритапревир/ритонавир в комбинация с рибавирин в повечето случаи. Въпреки че някои случаи 
са имали предишна анамнеза за депресия, психиатрично заболяване и/или злоупотреба с вещества, не може да се 
изключи причинно-следствена връзка с дасабувир със или без лечение с омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Трябва 
да се внимава при пациенти с предшестваща анамнеза за депресия или психиатрично заболяване. Пациентите и лицата, 
които се грижат за тях, трябва да бъдат инструктирани да уведомяват предписващия лекар за всякакви промени в 
поведението или настроението и за всякакви суицидни мисли.

Генотип-специфична активност

Относно препоръчителните схеми с различни HCV генотипове, вижте точка 4.2. Относно специфичната за 
генотип вирусологична и клинична активност, вижте точка 5.1.

Ефикасността на дасабувир не е установена при пациенти с HCV генотип, различен от генотип 1; 
дасабувир не трябва да се използва за лечение на пациенти, заразени с други генотипове освен 1.

Едновременно приложение с други директно действащи антивирусни средства срещу HCV

Безопасността и ефикасността на дасабувир са установени в комбинация с омбитасвир/паритапревир/ритонавир със 
или без рибавирин. Едновременното приложение на дасабувир с други антивирусни средства не е проучено и поради 
това не може да се препоръча.

Повторно лечение

Ефикасността на дасабувир при пациенти, които преди това са били изложени на дасабувир, или на лекарствени 

продукти, за които се очаква да са кръстосана резистентност, не е доказана.

Използвайте със статини

Розувастатин
Очаква се дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир да увеличи експозицията на розувастатин повече 
от 3 пъти. Ако е необходимо лечение с розувастатин по време на периода на лечение, максималната дневна 
доза розувастатин трябва да бъде 5 mg (вж. точка 4.5, Таблица 2).
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Питавастатин и флувастатин
Взаимодействията с питавастатин и флувастатин не са изследвани. Теоретично се очаква дасабувир с 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир да повиши експозицията на питавастатин и флувастатин. Препоръчва се 
временно спиране на питавастатин/флувастатин по време на лечението с омбитасвир/паритапревир/
ритонавир. Ако е необходимо лечение със статин по време на периода на лечение, е възможно преминаване 
към намалена доза правастатин/розувастатин (вж. точка 4.5, Таблица 2).

Лечение на пациенти с ко-инфекция с ХИВ

Дасабувир се препоръчва в комбинация с паритапревир/омбитасвир/ритонавир и ритонавир може да избере 
резистентност към PI при коинфектирани с HIV пациенти без продължаваща антиретровирусна терапия. 
Коинфектирани с ХИВ пациенти без супресивна антиретровирусна терапия не трябва да се лекуват с дасабувир. 
Взаимодействията с лекарства трябва да бъдат внимателно взети предвид при настройката на ко-инфекция с ХИВ (за 
подробности вижте раздел 4.5, Таблица 2).

Атазанавир може да се използва в комбинация с дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир, ако се 
прилага едновременно. Трябва да се отбележи, че атазанавир трябва да се приема без ритонавир, тъй като 
ритонавир 100 mg веднъж дневно се предоставя като част от комбинацията с фиксирана доза омбитасвир/
паритапревир/ритонавир. Комбинацията носи повишен риск от хипербилирубинемия (включително очна 
иктерус), особено когато рибавирин е част от схемата на хепатит С.

Дарунавир, дозиран 800 mg веднъж дневно, ако се прилага едновременно с омбитасвир/паритапревир/ритонавир, може да се 

използва при липса на обширна резистентност към PI (експозицията на дарунавир е намалена). Трябва да се отбележи, 

дарунавир трябва да се приема без ритонавир, тъй като ритонавир 100 mg веднъж дневно се предоставя като част от 

комбинацията с фиксирана доза омбитасвир/паритапревир/ритонавир.

За употребата на HIV протеазни инхибитори, различни от атазанавир и дарунавир, вижте Кратката 
характеристика на продукта на омбитасвир/паритапревир/ритонавир.

Експозицията на ралтегравир се повишава значително (2 пъти). Комбинацията не е свързана с някакви специфични проблеми с 

безопасността при ограничен набор от пациенти, лекувани в продължение на 12-24 седмици.

Експозицията на рилпивирин се увеличава значително (3 пъти), когато рилпивирин се прилага в комбинация с 
дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир, с последващ потенциал за удължаване на QT интервала. Ако се 
добави инхибитор на HIV протеаза (атазанавир, дарунавир), експозицията на рилпивирин може да се увеличи още 
повече и поради това не се препоръчва. Рилпивирин трябва да се използва с повишено внимание при многократно 
ЕКГ мониториране.

ННИОТ, различни от рилпивирин (ефавиренц, етравирин и невирапин), са противопоказани (вж. точка 4.3).

Реактивиране на вируса на хепатит В

Съобщавани са случаи на реактивиране на вируса на хепатит В (HBV), някои от които фатални, по време или след лечение с 

директно действащи антивирусни средства. Скринингът за HBV трябва да се извърши при всички пациенти преди започване на 

лечението. Коинфектираните с HBV/HCV пациенти са изложени на риск от реактивиране на HBV и поради това трябва да бъдат 

наблюдавани и управлявани съгласно настоящите клинични указания.

Употреба при пациенти с диабет

Диабетиците могат да получат подобрен контрол на глюкозата, което потенциално да доведе до симптоматична 

хипогликемия, след започване на HCV директно действащо антивирусно лечение. Нивата на глюкоза при пациенти с диабет, 

които започват директно действаща антивирусна терапия, трябва да бъдат внимателно наблюдавани, особено през първите 

3 месеца, и техните диабетни лекарствени продукти да се променят, когато е необходимо. Лекарят, отговарящ за грижите за 

диабета на пациента, трябва да бъде информиран, когато се започне директно действаща антивирусна терапия.
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лактоза

Exviera съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми като непоносимост към галактоза, тотален 
лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Дасабувир трябва винаги да се прилага заедно с омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Когато се прилагат 
едновременно, те оказват взаимен ефект един върху друг (вж. точка 5.2). Следователно, профилът на 
взаимодействие на съединенията трябва да се разглежда като комбинация.

Фармакодинамични взаимодействия

Едновременното приложение с ензимни индуктори може да доведе до повишен риск от нежелани реакции и повишаване на 

ALT (вж. Таблица 2).

Едновременното приложение с етинилестрадиол може да доведе до повишен риск от повишаване на ALT (вж. точки 4.3 
и 4.4). Противопоказаните ензимни индуктори са дадени в точка 4.3.

Фармакокинетични взаимодействия

Потенциал дасабувир да повлияе фармакокинетиката на други лекарствени продукти
In vivoпроучвания за лекарствени взаимодействия оценяват нетния ефект от комбинираното лечение, включително 
ритонавир. Следващият раздел описва специфичните транспортери и метаболизиращи ензими, които се повлияват от 
дасабувир, когато се комбинира с омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Вижте Таблица 2 за насоки относно 
потенциалните лекарствени взаимодействия и препоръки за дозиране на дасабувир, прилаган с омбитасвир/
паритапревир/ритонавир.

Лекарствени продукти, метаболизирани от CYP3A4
Вижте кратката характеристика на продукта за омбитасвир/паритапревир/ритонавир за подробности. (виж също 
Таблица 2).

Лекарствени продукти, транспортирани от семейството на OATP
Вижте кратката характеристика на продукта за омбитасвир/паритапревир/ритонавир за подробности относно 
субстратите на OATP1B1, OATP1B3 и OATP2B1 (вижте също Таблица 2).

Лекарствени продукти, транспортирани от BCRP
Дасабувир е инхибитор на BCRPin vivo. Едновременното приложение на дасабувир с омбитасвир/паритапревир/
ритонавир заедно с лекарствени продукти, които са субстрати на BCRP, може да повиши плазмените концентрации на 
тези транспортни субстрати, което потенциално изисква коригиране на дозата/клинично наблюдение. Такива 
лекарствени продукти включват сулфасалазин, иматиниб и някои от статините (вж. Таблица 2). Вижте също Таблица 2 за 
специфични съвети относно розувастатин, който е оценен в проучване за лекарствени взаимодействия.

Лекарствени продукти, транспортирани от Pgp в червата
Докато дасабувир еинвитроинхибитор на P-gp, не се наблюдава значителна промяна в експозицията на 
субстрата на P-gp, дигоксин, когато се прилага с дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Не 
може да се изключи, че системната експозиция на дабигатран етексилат се повишава от дасабувир поради 
инхибиране на P-gp в червата.

Лекарствени продукти, метаболизирани чрез глюкурониране
Дасабувир е инхибитор на UGT1A1in vivo. Едновременното приложение на дасабувир с лекарствени продукти, които се 
метаболизират основно от UGT1A1, води до повишени плазмени концентрации на такива лекарствени продукти; 
препоръчва се рутинно клинично наблюдение за лекарствени продукти с тесен терапевтичен индекс (т.е. 
левотироксин). Вижте също таблица 2 за конкретни съвети относно ралтегравир и
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бупренорфин, които са оценени в проучвания за лекарствени взаимодействия. Установено е също, че 
дасабувир инхибира UGT1A4, 1A6 и чревния UGT2B7инвитроприin vivoсъответните концентрации.

Лекарствени продукти, метаболизирани от CYP2C19
Едновременното приложение на дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир може да намали 
експозицията на лекарствени продукти, които се метаболизират от CYP2C19 (напр. ланзопразол, езомепразол,
s-мефенитоин), което може да изисква коригиране на дозата/клинично наблюдение. Субстратите на CYP2C19, оценени 

в проучвания за лекарствени взаимодействия, включват омепразол и есциталопрам (Таблица 2).

Лекарствени продукти, метаболизирани от CYP2C9
Дасабувир, прилаган с омбитасвир/паритапревир/ритонавир, не повлиява експозицията на CYP2C9 
субстрат варфарин. Не се очаква други субстрати на CYP2C9 (НСПВС (напр. ибупрофен), антидиабетици 
(напр. глимепирид, глипизид) да изискват коригиране на дозата.

Лекарствени продукти, метаболизирани от CYP2D6 или CYP1A2
Дасабувир, приложен с омбитасвир/паритапревир/ритонавир, не повлиява експозицията на субстрата на 
CYP2D6/CYP1A2 дулоксетин. Експозицията на циклобензаприн, субстрат на CYP1A2, беше намалена. Може да е 
необходимо клинично наблюдение и коригиране на дозата за други субстрати на CYP1A2 (напр. 
ципрофлоксацин, циклобензаприн, теофилин и кофеин). Не се очаква субстратите на CYP2D6 (напр. дезипрамин, 
метопролол и декстрометорфан) да изискват коригиране на дозата.

Лекарствени продукти, екскретирани през бъбреците чрез транспортни протеини

Дасабувир не инхибира органичен анионен транспортер (OAT1)in vivoкакто се вижда от липсата на взаимодействие с 
тенофовир (OAT1 субстрат).Инвитропроучванията показват, че дасабувир не е инхибитор на транспортери на 
органични катиони (OCT2), органични анионни транспортери (OAT3) или протеини за екструдиране на множество 
лекарства и токсини (MATE1 и MATE2K) в клинично значими концентрации.

Следователно не се очаква дасабувир да повлияе на лекарствени продукти, които се екскретират основно по 
бъбречен път чрез тези транспортери (вж. точка 5.2).

Потенциал други лекарствени продукти да повлияят фармакокинетиката на дасабувир

Лекарствени продукти, които инхибират CYP2C8
Едновременното приложение на дасабувир с лекарствени продукти, които инхибират CYP2C8 (напр. 
терифлуномид, деферазирокс) може да повиши плазмените концентрации на дасабувир. Силните инхибитори на 
CYP2C8 са противопоказани с дасабувир (вж. точка 4.3 и Таблица 2).

Ензимни индуктори
Очаква се едновременното приложение на дасабувир с лекарствени продукти, които са умерени или силни ензимни 
индуктори, да намали плазмените концентрации на дасабувир и да намали терапевтичния му ефект. 
Противопоказаните ензимни индуктори са дадени в раздел 4.3 и Таблица 2.

Дасабувир е субстрат на P-gp и BCRP и неговият основен метаболит M1 е субстрат на OCT1инвитро. Не се 
очаква инхибирането на P-gp и BCRP да покаже клинично значими увеличения на експозицията на дасабувир 
(Таблица 2).

Метаболитът на Dasabuvir M1 е количествено определен във всички проучвания за лекарствени взаимодействия. 
Промените в експозициите на метаболита като цяло съответстват на наблюдаваните при дасабувир, с изключение на 
проучвания с инхибитор на CYP2C8, гемфиброзил, където експозициите на метаболита намаляват с до 95% и индуктор 
на CYP3A, карбамазепин, където експозициите на метаболити намаляват само с до 39% .

Пациенти, лекувани с антагонисти на витамин К

Тъй като чернодробната функция може да се промени по време на лечение с дасабувир, прилаган с омбитасвир/паритапревир/ритонавир, 

се препоръчва внимателно проследяване на стойностите на международното нормализирано съотношение (INR).
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Проучвания за лекарствени взаимодействия

Препоръките за едновременно приложение на дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир за 
редица лекарствени продукти са дадени в Таблица 2.

Ако пациентът вече приема лекарствен(и) продукт(и) или започва да приема лекарствен продукт, докато получава 
дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир, за които се очаква потенциал за лекарствено взаимодействие, 
трябва да се коригира дозата на съпътстващия(ите) лекарствен(и) продукт(и) или подходящо клинично наблюдение 
разгледани (Таблица 2).

Ако се направят корекции на дозата на съпътстващите лекарствени продукти поради лечение с дасабувир и 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир, дозите трябва да се коригират повторно след завършване на приложението на 
дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир.

Таблица 2 представя ефекта на съотношението на най-малките квадрати (90% доверителен интервал) върху концентрацията на 

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир и съпътстващите лекарствени продукти.

Посоката на стрелката показва посоката на промяната в експозициите (Cмакси AUC) в паритапревир, 
омбитасвир, дасабувир и едновременно прилагания лекарствен продукт (↑= увеличение с повече от 20%,↓
=намаление с повече от 20%,↔=без промяна или промяна под 20%).

Това не е изключителен списък. Дасабувир се прилага с омбитасвир/паритапревир/ритонавир. За 
взаимодействия с омбитасвир/паритапревир/ритонавир вижте Кратката характеристика на продукта.

Таблица 2. Взаимодействия между дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир и други 
лекарствени продукти

Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

АМИНОСАЛИЦИЛАТ
Сулфасалазин дасабу

vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

Не е изучаван. Очакван: Трябва да се внимава, 
когато е сулфасалазин
съвместно прилаган с
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

Механизъм:
BCRP
инхибиране от
паритапревир,
ритонавир и
дасабувир.

↑ сулфасалазин

АНТИАРИТМИЧНИ
дигоксин
0,5 mg единично

доза

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↔ дигоксин 1.15
(1,04-1,27)

1.16
(1,09-1,23)

1.01
(0,97-1,05)

Докато няма доза
необходима е корекция за 
дигоксин, подходящо 
проследяване на серума
Нивата на дигоксин са

препоръчва се.

↔
дасабувир

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

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

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

Механизъм:
P-gp
инхибиране от
дасабувир,
паритапревир,
и ритонавир.

↔
омбитасвир

1.03
(0,97-1,10)

1.00
(0,98-1,03)

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

↔
паритапревир

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

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

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

АНТИБИОТици (СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ)
дасабу
vir +

↑ Сулфамет-
оксазол,

1.21
(1,15-1,28)

1.17
(1,14-1,20)

1.15
(1.10-1.20)

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир +
ombitas
vir/parit

↑
триметопри
м

1.17
(1.12-1.22)

1.22
(1,18-1,26)

1.25
(1,19-1,31)
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

сулфамет-
оксазол,
триметоприм

апревир/р

итонавир
↑ дасабувир 1.15

(1,02-1,31)
1.33

(1,23-1,44)
NA омбитасвир/паритапревир/

ритонавир.

↔
омбитасвир

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

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

800/160 мг
два пъти на ден

↓
паритапревир

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

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

NA

Механизъм:
увеличение в

дасабувир
вероятно дължим

до CYP2C8
инхибиране от
триметоприм
ПРОТИВОРАКОВИ СРЕДСТВА
Апалутамид дасабу

vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

Не е проучено. Очакван: Едновременната употреба е

противопоказан (вж
раздел 4.3).Ензалутамид

д
↓ дасабувир
↓ombitasvir
↓ паритапревир

митотан

Механизъм:
CYP3A4
индукция от
апалутамид,
ензалутамид
или митотан.

Иматиниб дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

Не е изучаван. Очакван: Препоръчва се клинично 
наблюдение и по-ниски 
дози иматиниб.Механизъм:

BCRP
инхибиране от
паритапревир,
ритонавир и
дасабувир.

↑ иматиниб

АНТИКОАГУЛАНТИ
Варфарин
5 mg единично

доза и
друг витамин
К
антагонисти

дасабу
vir +

↔
R-варфарин

1.05
(0,95-1,17)

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

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

Докато няма промяна във 
фармакокинетиката на
очаква се варфарин,
Препоръчва се внимателно 
проследяване на INR с
всички витамини К

антагонисти. Това се дължи на 

функцията на черния дроб

промени по време на

лечение с
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
S-варфарин

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

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

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

↔
дасабувир

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

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

1.03
(0,94-1,13)

↔
омбитасвир

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

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

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

↔
паритапревир

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

1.07
(0,89-1,27)

0,96
(0,85-1,09)
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

Дабигатран
етексилат
Механизъм:
Чревен P-
gp инхибиране
от
паритапревир

и ритонавир.

дасабу
vir +

Не е изучаван. Очакван: дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/

ритонавир може да се увеличи

плазмата
концентрации на
дабигатран етексилат.
Използвайте с повишено внимание.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↑ дабигатран етексилат

АНТИКОВУЛСАНТИ
карбамаз-
борова

200 mg еднократно

ежедневно

следван от
200 mg два пъти
ежедневно

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↔ карба-
мазепин

1.10
(1.07-1.14)

1.17
(1.13-1.22)

1.35
(1,27-1,45)

Едновременната употреба е

противопоказан (вж
раздел 4.3).↓

карбамаз
бор 10, 11-

епоксид

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

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

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

↓
дасабувир

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

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

NA

Механизъм:
CYP3A4
индукция от
карбамазепи
не

↓
омбитасвир

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

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

NA

↓
паритапревир

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

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

NA

Фенобарбита
л

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

Не е проучено. Очакван: Едновременната употреба е

противопоказан (вж
раздел 4.3).↓ дасабувир

↓ паритапревир
↓ омбитасвир

Механизъм:
CYP3A4
индукция от
фенобарбита
л.
Фенитоин дасабу

vir +
Не е проучено. Очакван: Едновременната употреба е

противопоказан (вж
раздел 4.3).Механизъм:

CYP3A4
индукция от
фенитоин.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↓ дасабувир
↓ паритапревир
↓ омбитасвир

С-
мефенитоин
Механизъм:
CYP2C19
индукция от
ритонавир.

дасабу
vir +

Не е проучено. Очакван: Възможно е клинично наблюдение 

и коригиране на дозата

необходимо за s-

мефенитоин.
ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↓ S-мефенитоин

АНТИДЕПРЕСАНТИ
Есциталопрам
10 mg единично

доза

дасабу
vir +

↔ es-
циталопрам

1.00
(0,96-1,05)

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

NA Не е необходимо 
коригиране на дозата за
есциталопрам.ombitas

vir/parit
апревир/р

итонавир

↑ S-
Деметил
циталопрам

1.15
(1.10-1.21)

1.36
(1,03-1,80)

NA

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

↔
омбитасвир

1.09
(1.01-1.18)

1.02
(1.00-1.05)

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

↔
паритапревир

1.12
(0,88-1,43)

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

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

Дулоксетин дасабу
vir +

↓
дулоксетин

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

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

NA
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

60 mg единично

доза
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↔
дасабувир

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

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

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

Не е необходимо 
коригиране на дозата за
дулоксетин.↔

омбитасвир
0,98

(0,88-1,08)
1.00

(0,95-1,06)
1.01

(0,96-1,06)
↓

паритапревир

0,79
(0,53-1,16)

0,83
(0,62-1,10)

0,77
(0,65-0,91)

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

ПРОТИВОГЪБИЧНИ СРЕДСТВА

Кетоконазол
д
400 mg еднократно

ежедневно

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑ кето-
коназол

1.15
(1.09-1.21)

2.17
(2,05-2,29)

NA Едновременната употреба е

противопоказан (вижте 
Резюме на продукта
Характеристики за
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир).

↑ дасабувир 1.16
(1,03-1,32)

1.42
(1,26-1,59)

NA

↔ 0,98 1.17 NA
Механизъм:
CYP3A4/P-
gp инхибиране
от
кетоконазол
и
паритапревир/
ритонавир/

омбитасвир

омбитасвир (0,90-1,06) (1.11-1.24)
↑
паритапревир

1.37
(1.11-1.69)

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

NA

АНТИХИПЕРЛИПИДЕМИКИ
Гемфиброзил
600 mg два пъти
ежедневно

дасабу
vir +
paritapr
евир/
ритонави

r

↑ дасабувир 2.01
(1,71-2,38)

11.25
(9.05-
13,99)

NA Едновременната употреба е

противопоказан (вж
раздел 4.3).

↑
паритапревир

1.21
(0,94-1,57)

1.38
(1,18-1,61)

NA
Механизъм:
Увеличение в

дасабувир
експозицията е

поради
CYP2C8
инхибиране

и увеличаване
в
паритапревир

е възможно
поради
OATP1B1
инхибиране от
гемфиброзил.

АНТИМИКОБАКТЕРИАЛИ
Рифампицин дасабу

vir +
Омбита
свир/пар
итапреви

r
/ritonav
ир

Не е изучаван. Очакван: Едновременната употреба е

противопоказан (вж
раздел 4.3).Механизъм:

CYP3A4/CY
P2C8
индукция от
рифампицин.

↓ дасабувир
↓ омбитасвир
↓ паритапревир

БИГУАНИД ОРАЛНИ АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЧНИ СРЕДСТВА
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

Метформин дасабу
vir +

↓
метформин

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

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

NA Няма корекция на дозата

необходими за метформин

500 мг
единична доза

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
дасабувир

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

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

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

когато се прилага съвместно

с дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

↔
омбитасвир

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

1.01
(0,97-1,05)

1.01
(0,98-1,04)

↓
паритапревир

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

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

1.22
(1,13-1,31)

БЛОКЕРИ НА КАЛЦИЕВИ КАНАЛИ
амлодипин
5 mg единично

доза

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑
амлодипин

1.26
(1.11-1.44)

2.57
(2,31-2,86)

NA Намаляване на амлодипин
доза с 50% и
наблюдение на пациентите за

клинични ефекти.
↔

дасабувир
1.05

(0,97-1,14)
1.01

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

(0,89-1,01)
Механизъм:
CYP3A4
инхибиране от
ритонавир.

↔
омбитасвир

1.00
(0,95-1,06)

1.00
(0,97-1,04)

1.00
(0,97-1,04)

↓
паритапревир

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

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

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

КОНТРАЦЕПТИВИ
етинилоестра
диол/
норгестим
0,035/0,25 м
g веднъж дневно

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↔ етинил
естрадиол

1.16
(0,90-1,50)

1.06
(0,96-1,17)

1.12
(0,94-1,33)

Етинилестрадиол
съдържащи орални

контрацептивите са
противопоказан
(вижте раздел 4.3).

Норгестимни метаболити:
↑ норгестрел 2.26

(1,91-2,67)
2.54

(2.09-3.09)
2.93

(2,39-3,57)
↑ нито-

елгестромин
д

2.01
(1,77-2,29)

2,60
(2,30-2,95)

3.11
(2,51-3,85)Механизъм:

вероятно дължим

към UGT
инхибиране от
паритапревир,
омбитасвир
и
дасабувир.

↓ дасабувир 0,51
(0,22-1,18)

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

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

↔
омбитасвир

1.05
(0,81-1,35)

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

1.00
(0,88-1,12)

↓
паритапревир

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

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

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

нито-

етиндрон
(прогестин
само хапче)

0,35 mg еднократно

ежедневно

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↔ нито-
етиндрон

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

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

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

Не е необходимо 
коригиране на дозата за
норетиндрон или
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

↔
дасабувир

1.01
(0,90-1,14)

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

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

↔
омбитасвир

1.00
(0,93-1,08)

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

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

↑
паритапревир

1.24
(0,95-1,62)

1.23
(0,96-1,57)

1.43
(1,13-1,80)

ДИУРЕТИЦИ
фуроземид
20 mg единично

доза

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑
фуроземид

1.42
(1,17-1,72)

1.08
(1,00-1,17)

NA Наблюдавайте пациентите за

клинични ефекти; а
намаляване на фуросемид
може да се наложи 
доза до 50%.

↔
дасабувир

1.12
(0,96-1,31)

1.09
(0,96-1,23)

1.06
(0,98-1,14)

Механизъм:
вероятно дължим

до UGT1A1
инхибиране от
паритапревир,
омбитасвир
и
дасабувир.

↔
омбитасвир

1.14
(1,03-1,26)

1.07
(1.01-1.12)

1.12
(1.08-1.16)

↔
паритапревир

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

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

1.26
(1,16-1,38)

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

HCV АНТИВИРУСНО
Софосбувир дасабу

vir +
↑ софосбувир 1.61

(1,38-1,88)
2.12

(1,91-2,37)
NA Няма корекция на дозата

необходими за софосбувир

когато се прилага
с дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

400 mg еднократно

ежедневно

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↑ GS-
331007

1.02
(0,90-1,16)

1.27
(1,14-1,42)

NA

↔ дасабувир 1.09
(0,98-1,22)

1.02
(0,95-1,10)

0,85
(0,76-0,95)Механизъм:

BCRP и P-
gp инхибиране
от
паритапревир,
ритонавир и
дасабувир

↔
омбитасвир

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

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

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

↔
паритапревир

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

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

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

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ
Сейнт Джонс

Пивна мъст

(хиперикум
перфоратум)
Механизъм:
CYP3A4
индукция от
Сейнт Джонс

Пивна мъст.

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

Не е изучаван. Очакван: Едновременната употреба е

противопоказан (вж
раздел 4.3).↓ дасабувир

↓ омбитасвир
↓ паритапревир

Противовирусни средства за ХИВ: ПРОТЕАЗНИ ИНХИБИТОРИ

За общ коментар относно лечението на пациенти, ко-инфектирани с ХИВ, включително обсъждане на различни антиретровирусни схеми, 
които могат да се използват, моля, вижте раздел 4.4 (Лечение на пациенти, ко-инфектирани с ХИВ) и Резюме на характеристиките на 
продукта на омбитасвир/паритапревир/ритонавир .

Атазанавир дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↔
атазанавир

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

1.01
(0,93-1,10)

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

Препоръчителната доза
атазанавир е 300 mg, 
без ритонавир, ин
комбинация с
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир. Атазанавир
трябва да се прилага при

300 mg еднократно

ежедневно (дава се

в същото
време)

↔
дасабувир

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

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

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

↓
омбитасвир

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

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

0,89
(0,78-1,02)

15



Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

Механизъм:
Увеличение в

паритапревир

експозиции
може да се дължи

до инхибиране

на OATP от
атазанавир.

↑
паритапревир

1.46
(1,06-1,99)

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

3.26
(2.06-5.16)

по същото време като 

дасабувир

+ омбитасвир/паритапреви 
р/ритонавир. Ритонавир
доза в
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир ще осигури
атазанавир
фармакокинетични
подобрение.

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

Комбинацията от
атазанавир и
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир + дасабувир
повишаване на билирубина

нива, по-специално
когато рибавиринът е 
част от хепатит С
режим, вижте разделите
4.4 и 4.8.

атазанавир/
ритонавир

300/100 мг
веднъж дневно

дасабу
vir +

↔
атазанавир

1.02
(0,92-1,13)

1.19
(1.11-1.28)

1.68
(1,44-1,95)

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
дасабувир

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

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

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

↔
омбитасвир

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

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

1.00
(0,89-1,13)(администрирайте

г в
вечер)

↑
паритапревир

2.19
(1,61-2,98)

3.16
(2,40-4,17)

11.95
(8,94-15,98)

Механизъм:
Увеличение в

паритапревир

експозиции
може да се дължи

до инхибиране

на
OATP1B1/B
3 и
CYP3A от
атазанавир
и CYP3A
инхибиране от
на
допълнителен

доза от
ритонавир.
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

Дарунавир дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↓ дарунавир 0,92
(0,87-0,98)

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

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

Препоръчителната доза
дарунавир е 800 mg 
веднъж дневно, без
ритонавир, когато
администриран в
същото време като

омбитасвир/паритапревир/
ритонавир + дасабувир
(доза ритонавир в
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир ще осигури
дарунавир
фармакокинетични
подобрение). Това
режимът може да се 
използва при липса на
екстензивна резистентност 

към PI (т.е. липса на свързани 

с дарунавир RAMs), вж

също раздел 4.4.

800 mg еднократно

ежедневно (дава се

в същото
време)

↔
дасабувир

1.10
(0,88-1,37

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

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

↔
омбитасвир

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

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

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

↑
паритапревир

1.54
(1.14-2.09)

1.29
(1,04-1,61)

1.30
(1,09-1,54)Механизъм:

Неизвестен

Дарунавир комбиниран
с
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир + дасабувир не 
се препоръчва при
пациенти с екстензивна 

резистентност към PI.

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

Дарунавир/
ритонавир

600/100 mg
два пъти на ден

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↔
дарунавир

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

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

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

↓ дасабувир 0,84
(0,67-1,05)

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

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

↓
омбитасвир

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

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

0,73
(0,64-0,83)Механизъм:

Неизвестен ↓
паритапревир

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

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

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

Дарунавир/
ритонавир

800/100 мг
веднъж дневно

(администрирайте

г в
вечер)

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑ дарунавир 0,79
(0,70-0,90)

1.34
(1,25-1,43)

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

↓ дасабувир 0,75
(0,64-0,88)

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

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

↔
омбитасвир

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

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

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

↓
паритапревир

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

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

1.59
(1.23-2.05)

Механизъм:
Неизвестен

лопинавир /
ритонавир

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit

↔
лопинавир

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

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

1.15
(0,93-1,42)

Лопинавир/ритонавир
400/100 mg два пъти дневно 
или 800/200 mg веднъж 
дневно е противопоказано

↔
дасабувир

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

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

0,68
(0,57-0,80)
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

400/100 mg
два пъти на ден1

апревир/
ритонави

r

↔
омбитасвир

1.14
(1.01-1.28)

1.17
(1,07-1,28)

1.24
(1,14-1,34)

с дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/r 

итонавир поради повишаване на 

експозицията на паритапревир 

(вж. Резюме на

Характеристики на продукта на

омбитасвир/паритапревир/
итонавир).

↑
паритапревир

2.04
(1.30-3.20)

2.17
(1,63-2,89)

2.36
(1,00-5,55)Механизъм:

Увеличение в

паритапревир

експозиции
може да се дължи

до инхибиране

на
CYP3A/ефлу
х
транспортьори

от лопинавир
и по-високо
доза от
ритонавир.

ПРОТИВОВИРУСНИ ПРОТИВ ХИВ: НЕНУКЛЕОЗИДНИ ИНХИБИТОРИ НА ОБРАТНАТА ТРАНСКРИПТАЗА
Рилпивирин2

25 mg еднократно

ежедневно

администриран
в
сутрин,
с храна

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑ рилпивирин 2.55
(2.08-3.12)

3.25
(2,80-3,77)

3.62
(3.12-4.21)

Съвместно прилагане на
дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир с
рилпивирин веднъж дневно

трябва да бъде само

разглеждани при пациенти

без известен QT-
удължаване и
без друг QT-
удължаване съвместно

прилагани лекарствени
продукти. Ако
се използва комбинация,

повторна ЕКГ-
мониторинг трябва да бъде

готово, вижте раздел 4.4.

↔
дасабувир

1.18
(1,02-1,37)

1.17
(0,99-1,38)

1.10
(0,89-1,37)

↔
омбитасвир

1.11
(1.02-1.20)

1.09
(1.04-1.14)

1.05
(1.01-1.08)

↑
паритапревир

1.30
(0,94-1,81)

1.23
(0,93-1,64)

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

Механизъм:
CYP3A
инхибиране от
ритонавир.

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

ефавиренц/
емтрицитабин
/ тенофовир
дизопроксил

фумарат
600/300/200
mg еднократно

ежедневно

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

Едновременното приложение на базирани на ефавиренц (ензим 
индуктор) схеми с паритапревир/ритонавир + дасабувир води до 
повишаване на ALT и следователно до ранно прекратяване на

ученето.

Едновременна употреба с
съдържащ ефавиренц
режими е
противопоказан (вж
раздел 4.3).

Механизъм:
възможен

ензим
индукция от
ефавиренц.
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

невирапин
етравирин

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

Не е изучаван. Очакван: Едновременната употреба е

противопоказан (вж
раздел 4.3).↓ дасабувир

↓ омбитасвир
↓ паритапревир

ПРОТИВ ХИВ ПРОТИВОВИРУСНИ СРЕДСТВА: ИНХИБИТОР НА ПРЕНОС НА ИНТЕГРАЗИРАНЕ НА ВЕЩИ

Долутегравир дасабуви
r +
ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↑ 1.22
(1,15-1,29)

1.38
(1,30-1,47)

1.36
(1,19-1,55)

Няма корекция на дозата

необходими за долутегравир, 

когато се прилага

с дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

долутегравир

50 mg еднократно

ежедневно
↔
дасабувир

1.01
(0,92-1,11)

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

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

Механизъм:
вероятно дължим

до UGT1A1
инхибиране от
паритапревир,
дасабувир
и
омбитасвир
и CYP3A4
инхибиране от
ритонавир

↔
омбитасвир

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

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

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

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

Ралтегравир дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑
ралтегравир

2.33
(1,66-3,27)

2.34
(1,70-3,24)

2.00
(1,17-3,42)

Не е необходимо 
коригиране на дозата за
ралтегравир или дасабувир
+
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

400 mg два пъти
ежедневно Няма клинично значими промени в дасабувир, паритапревир,

и експозиции на омбитасвир (въз основа на сравнение с
исторически данни) са наблюдавани по време на съвместното

администрация.
Механизъм:
UGT1A1
инхибиране от
паритапревир,
омбитасвир
и
дасабувир.
ПРОТИВОВИРУСНИ ПРОТИВ ХИВ: НУКЛЕОЗИДНИ ИНХИБИТОРИ

абакавир/
ламивудин

дасабу
vir +

↔ абакавир 0,87
(0,78-0,98)

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

NA Няма корекция на дозата

необходими за абакавир 
или ламивудин, когато
администриран с
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↓
ламивудин

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

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

1.29
(1,05-1,58)600/300 мг

веднъж дневно ↔
дасабувир

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

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

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

↔
омбитасвир

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

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

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

↔
паритапревир

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

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

0,73
(0,63-0,85)
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

Ем-
трицитабин/
тенофовир
200 mg еднократно

дневно/300 мг
веднъж дневно

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↔ ем-
трицитабин

1.05
(1.00-1.12)

1.07
(1,00-1,14)

1.09
(1.01-1.17)

Не е необходимо 
коригиране на дозата за

↔
тенофовир

1.07
(0,93-1,24)

1.13
(1.07-1.20)

1.24
(1,13-1,36)

емтрицитабин/тенофовир 
и дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

↔
дасабувир

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

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

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

↔
омбитасвир

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

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

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

↓
паритапревир

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

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

1.06
(0,83-1,35)

Инхибитор на HMG CoA РЕДУКТАЗА
Розувастатин
5 mg еднократно

ежедневно

дасабу
vir +

↑
розувастатин

7.13
(5.11-9.96)

2.59
(2.09-3.21)

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

Максимумът дневно
доза розувастатин
трябва да бъде 5 mg 
(вж. точка 4.4).

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
дасабувир

1.07
(0,92-1,24)

1.08
(0,92-1,26)

1.15
(1,05-1,25)

Механизъм:
OATP1B
инхибиране от
паритапревир

и BCRP
инхибиране от
дасабувир
паритапревир,
и ритонавир.

↔
омбитасвир

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

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

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

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

↑
паритапревир

1.59
(1.13-2.23)

1.52
(1,23-1,90)

1.43
(1,22-1,68)

Правастатин
10 mg еднократно

ежедневно

дасабу
vir +

↑
правастатин

1.37
(1.11-1.69)

1.82
(1,60-2,08)

Намалете правастатина

доза с 50%.
ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
дасабувир

1.00
(0,87-1,14)

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

1.03
(0,91-1,15) Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

Механизъм:
OATP1B1
инхибиране от
паритапревир.

↔
омбитасвир

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

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

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

↔
паритапреви
r

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

1.13
(0,92-1,38)

1.39
(1,21-1,59)

флувастатин дасабу
vir +

Не е проучено. Очакван: Едновременна употреба с
флувастатин и
питавастатин не е
препоръчва се (вж
раздел 4.4).
Временен
спиране на
флувастатин и
питавастатин е
препоръчва се за
продължителност на лечението. Ако 

лечението със статини е

необходими по време на

период на лечение, а
преминаване към намалена доза 

правастатин или

розувастатин е възможен.

Механизъм:
OATP1B/BC
RP инхибиране
от
паритапревир.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↑
↑
↔ дасабувир
↔ омбитасвир
↔ паритапревир

флувастатин
питавастатин

Питавастатин

Механизъм:
OATP1B
инхибиране от
паритапревир.

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.
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Лечебни
Продукт/
Възможен

Механизъм
на

Взаимодействие

ДАЙТЕ
н

С

ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

ИМУНОСУПРЕСАНТИ
Циклоспорин
30 mg еднократно

ежедневен сингъл

доза3

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑
циклоспорин

1.01
(0,85-1,20)

5.82
(4,73-7,14)

15.8
(13.8-18.09)

При започване на съвместно

администрация с
дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир, дайте една пета 
от общата дневна доза 
циклоспорин еднократно
дневно с омбитасвир/
паритапревир/ритонавир. 

Наблюдавайте циклоспорина

нива и коригирайте дозата и/

или дозирането

честота според нуждите.

↓ дасабувир 0,66
(0,58-0,75)

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

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

↔
омбитасвир

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

1.08
(1.05-1.11)

1.15
(1,08-1,23)Механизъм:

Влияе на
циклоспорин е
поради
CYP3A4
инхибиране от
ритонавир и
увеличение в

паритапревир

експозиции
може да се дължи

да се

OATP/BCRP
/P-gp
инхибиране от
циклоспорин.

↑
паритапревир

1.44
(1,16-1,78)

1.72
(1,49-1,99)

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

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

Еверолимус дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑
еверолимус

4.74
(4.29-5.25)

27.1
(24,5-30,1)

16.1
(14,5-17,9)4

Съвместно прилагане на
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир с
еверолимус не е
препоръчва се, защото
на значително увеличение 
на еверолимус
експозиции, които не могат
да бъде правилно дозирана

коригирани с 
наличните дози.

0,75 mg
единична доза

↔
дасабувир

1.03
(0,90-1,18)

1.08
(0,98-1,20)

1.14
(1,05-1,23)

↔
омбитасвир

0,99
(0,95-1,03)

1.02
(0,99-1,05)

1.02
(0,99-1,06)Механизъм:

Влияе на
еверолимус е
поради
CYP3A4
инхибиране от
ритонавир.

↔
паритапревир

1.22
(1,03-1,43)

1.26
(1,07-1,49)

1.06
(0,97-1,16)

Сиролимус дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑ Сиролимус 6.40
(5,34-7,68)

38.0
(31,5-45,8)

19.6
(16.7-22.9)6

Едновременната употреба на

сиролимус с
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир не е
препоръчва се освен ако
ползите надделяват
рисковете (вж. раздел 
4.4). Ако сиролимус е

0,5 mg единично

доза5
↔

дасабувир
1.04

(0,89-1,22)
1.07

(0,95-1,22)
1.13

(1,01-1,25)
Механизъм:
Влияе на
сиролимус е

↔
омбитасвир

1.03
(0,93-1,15)

1.02
(0,96-1,09)

1.05
(0,98-1,12)
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Възможен

Механизъм
на
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ДАЙТЕ
н
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ЕФЕКТ ° Смакс AUC ° Скорито Клинични коментари

поради
CYP3A4
инхибиране от
ритонавир.

↔
паритапревир

1.18
(0,91-1,54)

1.19
(0,97-1,46)

1.16
(1,00-1,34)

използвани заедно с
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир, приложете
сиролимус 0,2 mg два пъти 
седмично (на всеки 3 или 4 
дни в същите два дни всяка 
седмица).
Сиролимус кръв
концентрациите трябва
да се наблюдава на всеки 4 
до 7 дни до 3
последователно корито

нивата показаха
стабилни концентрации на 
сиролимус. Сиролимус
доза и/или дозиране
честотата трябва да бъде

коригирана според нуждите.

5 дни след приключване 
на дасабувир +
лечение с омбитасвир/
паритапревир/ритонавир, 
дозата на сиролимус и
честота на дозиране преди
до получаване на дасабувир

+
омбитасвир/паритапревир/

ритонавир трябва да бъде

възобновено, заедно с
рутинно наблюдение на
кръв на сиролимус
концентрации.

Такролимус
2 mg единично

доза7

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

↑
такролимус

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

57.1
(45,5-
71,7)

16.6
(13.0-21.2)

Едновременната употреба на

такролимус с
дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир не е
препоръчва се освен ако
ползите надделяват

↔
дасабувир

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

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

1.01
(0,91-1,11)Механизъм:

Влияе на ↔
омбитасвир

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

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

0,94
(0,91-0,96)
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такролимус е
поради
CYP3A4
инхибиране от
ритонавир.

↓
паритапревир

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

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

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

рисковете (вж. раздел 
4.4).
Ако такролимус с
дасабувир и
се използват омбитасвир/

паритапревир/ритонавир

едновременно,
такролимус не трябва
да се прилага в 
деня дасабувир и
започват омбитасвир/
паритапревир/
ритонавир. В началото на 
деня след дасабувир и
започват омбитасвир/
паритапревир/ритонавир; 
възобновите такролимус в 
намалена доза въз основа на 
кръвта на такролимус
концентрации. В
препоръчва се
дозирането на такролимус е

0,5 mg на всеки 7 дни.

Такролимус цял
концентрации в кръвта
трябва да се наблюдава
при иницииране и
през цялото сътрудничество

администрация с
дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир и дозата и/или 
дозирането
честотата трябва да бъде

коригирана като

необходими. При
завършване на
дасабувир и
лечение с омбитасвир/
паритапревир/ритонавир, 
подходящата доза и
честота на дозиране на
такролимус трябва да бъде

водени от оценка
кръв на такролимус
концентрации.

ХЕЛАТОРИ НА ЖЕЛЯЗО
деферазирокс дасабу

vir +
ombitas
vir/parit
апревир/
ритонави

r

Не е проучено. Очакван: Деферазирокс може
увеличаване на дасабувир

експозиции и трябва да се използва 

с повишено внимание.↑ дасабувир
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ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА
терифлуномид
д

дасабу
vir +

Не е проучено. Очакван: Терифлуномид може
увеличаване на дасабувир

експозиции и трябва да се използва 

с повишено внимание.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↑ дасабувир

ОПИОИДИ
метадон дасабу

vir +
↔ R-

метадон
1.04

(0,98-1,11)
1.05

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

(0,87-1,01)
Не е необходимо 
коригиране на дозата за
метадон и
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

20-120 mg
веднъж дневно8

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔ S-
метадон

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

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

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

↔ омбитасвир/паритапревир и дасабувир (на базата на
сравнение между различни проучвания)

бупренорфин
д/ налоксон
4-24 mg/1-
6 mg еднократно

ежедневно8

дасабу
vir +

↑ бу-
пренорфин

2.18
(1,78-2,68)

2.07
(1,78-2,40)

3.12
(2,29-4,27)

Не е необходимо 
коригиране на дозата за
бупренорфин/налоксон
д и дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↑ норбу-
пренорфин

2.07
(1,42-3,01)

1.84
(1,30-2,60)

2.10
(1,49-2,97)

↑ налоксон 1.18
(0,81-1,73)

1.28
(0,92-1,79)

NA

Механизъм:
CYP3A4
инхибиране от
ритонавир и
UGT
инхибиране от
паритапревир,
омбитасвир
и
дасабувир.

↔ омбитасвир /паритапревир и дасабувир (на базата на
сравнение между различни проучвания)

МУСКУЛНИ РЕЛАКСАНТИ
каризопродол
250 мг
единична доза

дасабу
vir +

↓
каризопродол

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

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

NA Няма корекция на дозата

необходим за
каризопродол; нараства
доза, ако е клинично

посочено.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔ дасабувир 0,96
(0,91-1,01)

1.02
(0,97-1,07)

1.00
(0,92-1,10)

Механизъм:
CYP2C19
индукция от
ритонавир

↔
омбитасвир

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

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

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

↔
паритапревир

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

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

1.14
(1,02-1,27)

Циклобензап
рине 5 мг
единична доза

дасабу
vir +

↓
циклобензап
рин

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

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

NA Няма коригиране на дозата 
за циклобензаприн
задължително; увеличете дозата, 

ако е клинично показано.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔ дасабувир 0,98
(0,90-1,07)

1.01
(0,96-1,06)

1.13
(1.07-1.18)Механизъм:

намаляват

вероятно дължим

до CYP1A2
индукция от
ритонавир

↔
омбитасвир

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

1.00
(0,97-1,03)

1.01
(0,98-1,04)

↔
паритапревир

1.14
(0,99-1,32)

1.13
(1,00-1,28)

1.13
(1,01-1,25)

НАРКОТИЧНИ АНАЛГЕТИЦИ
Парацетамол
(предоставено като

фиксирана доза

дасабу
vir +

↔
Парацетамо
л

1.02
(0,89-1,18)

1.17
(1,09-1,26)

NA Не е необходимо 
коригиране на дозата за
парацетамол когатоombitas
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хидрокодон
/парацетамол
)

vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
дасабувир

1.13
(1.01-1.26)

1.12
(1,05-
1.19)

1.16
(1,08-1,25)

администриран с
дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/

↔ 1.01 0,97 0,93 ритонавир.

300 мг
единична доза

омбитасвир (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)паритапревир (0,80-1,27)
Хидрокодон
(както е посочено в а

фиксирана доза

хидрокодон
/парацетамол
)

дасабу
vir +

↑ хидрокод
един

1.27
(1,14-
1,40)

1,90
(1,72-
2.10)

NA Намаляване на
доза хидрокодон от
50% и/или клинични
мониторинг трябва да бъде

обмислено кога
администриран с

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

Промени за дасабувир и омбитасвир, паритапревир дасабувир +
омбитасвир/паритапревир5 mg единично

доза
са същите, както е показано за парацетамол по-горе

/ритонавир.

Механизъм:
CYP3A4
инхибиране от
ритонавир

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТОННАТА ПОМПА

Омепразол
40 mg еднократно

ежедневно

дасабу
vir +

↓
омепразол

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

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

NA Ако е клинично показано, 
по-високи дози от
омепразол трябва да бъде
използван.

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
дасабувир

1.13
(1,03-1,25)

1.08
(0,98-1,20)

1.05
(0,93-1,19)

Механизъм:
CYP2C19
индукция от
ритонавир.

↔
омбитасвир

1.02
(0,95-1,09)

1.05
(0,98-1,12)

1.04
(0,98-1,11)

↔
паритапревир

1.19
(1,04-1,36)

1.18
(1,03-1,37)

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

Езомепразол
д
лансопразол
Механизъм:
CYP2C19
индукция от
ритонавир.

Не е проучено. Очакван:
↓ езомепразол, ланзопразол

Ако е клинично показано, 
по-високи дози от
езомепразол/лансопраз
ole може да е необходим.

дасабу
vir +
ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

СЕДАТИВИ/ХИПНОТИЦИ
Золпидем
5 mg единично

доза

дасабу
vir +

↔
золпидем

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

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

NA Не е необходимо коригиране 
на дозата на золпидем.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
дасабувир

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

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

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

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

↔
омбитасвир

1.07
(1,00-1,15)

1.03
(1.00-1.07)

1.04
(1.00-1.08)

↓
паритапревир

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

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

1.23
(1.10-1.38)

диазепам дасабу
vir +

↓диазепам 1.18
(1.07-1.30)

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

Няма корекция на дозата

необходими за диазепам;
увеличете дозата, ако

клинично показан.

NA

2 mg единично

доза
ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↓ 1.10
(1.03-1.19)

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

NA
нордиазепам

↔
дасабувир

1.05
(0,98-1,13)

1.01
(0,94-1,08)

1.05
(0,98-1,12)Механизъм:

CYP2C19 ↔
омбитасвир

1.00
(0,93-1,08)

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

0,93
(0,88-0,98)
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индукция от
ритонавир

↔
паритапревир

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

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

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

алпразолам
0,5 mg единично

доза

дасабу
vir +

↑
алпразолам

1.09
(1.03-1.15)

1.34
(1,15-1,55)

NA Клинично наблюдение на
пациентите са

препоръчва се. А
намаляване на алпразолам
дозата може да се прецени въз 

основа на клиничните

отговор.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↔
дасабувир

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

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

1.00
(0,87-1,15)

Механизъм:
CYP3A4
инхибиране от
ритонавир.

↔
омбитасвир

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

1.00
(0,96-1,04)

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

↔
паритапревир

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

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

1.12
(1,02-1,23)

Няма корекция на дозата

необходими за дасабувир + 
омбитасвир/паритапревир/
ритонавир.

ЩИТОВИДНИ ХОРМОНИ
Левотироксин
д

дасабу
vir +

Не е проучено. Очакван: Може да се наложи клинично 
наблюдение и коригиране на 
дозата за
левотироксин.

ombitas
vir/parit
апревир/р

итонавир

↑ левотироксин
Механизъм:
UGT1A1
инхибиране от
паритапревир,
омбитасвир
и
дасабувир.
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1. Лопинавир/ритонавир 800/200 mg веднъж дневно (приложен вечер) също се прилага с дасабувир с 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Ефектът върху Cмакси AUC на DAA и лопинавир е подобна на 
наблюдаваната, когато лопинавир/ритонавир 400/100 mg два пъти дневно се прилага с дасабувир и 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир.

2. Рилпивирин също се прилага с храна вечер и 4 часа след вечеря с дасабувир + омбитасвир/
паритапревир/ритонавир в проучването. Ефектът върху експозицията на рилпивирин е подобен на 
този, наблюдаван, когато рилпивирин се прилага сутрин с храна с дасабувир + омбитасвир/
паритапревир/ритонавир.

3. Циклоспорин 100 mg дозиран самостоятелно и 30 mg, приложен с дасабувир + омбитасвир/паритапревир/ритонавир. 
Нормализираните дози съотношения на циклоспорин са показани за взаимодействие с дасабувир + омбитасвир/
паритапревир/ритонавир.

4. В12:= концентрация 12 часа след еднократна доза еверолимус.

5. Сиролимус 2 mg се дозира самостоятелно, 0,5 mg се прилага с дасабувир + омбитасвир/паритапревир/ритонавир. 
Нормализираните дози съотношения на сиролимус са показани за взаимодействие с омбитасвир/паритапревир/
ритонавир + дасабувир.

6. В24:= концентрация 24 часа след единична доза циклоспорин, такролимус или сиролимус.

7. Такролимус 2 mg се дозира самостоятелно и 2 mg се прилага с дасабувир + омбитасвир/паритапревир/ритонавир. 
Нормализираните в дозата съотношения на такролимус са показани за взаимодействие с дасабувир + омбитасвир/
паритапревир/ритонавир.

8. Дозови нормализирани параметри, докладвани за метадон, бупренорфин и налоксон.

Забележка: Дозите, използвани за дасабувир + омбитасвир/паритапревир/ритонавир, са: омбитасвир 25 mg паритапревир 150 
mg, ритонавир 100 mg веднъж дневно и дасабувир 400 mg два пъти дневно или 250 mg два пъти дневно. Експозициите на 
дасабувир, получени с формулировката от 400 mg и таблетката от 250 mg, са сходни. дасабувир +
омбитасвир/паритапревир/ритонавир е прилаган като многократни дози във всички проучвания за лекарствени взаимодействия с изключение 

на проучванията за лекарствени взаимодействия с карбамазепин, гемфиброзил, кетоконазол и

сулфаметоксазол/триметоприм.

Педиатрична популация

Проучвания за лекарствени взаимодействия са провеждани само при възрастни.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал /контрацепция при мъже и жени

Трябва да се внимава с изключителна предпазливост, за да се избегне бременност при пациентки и партньорки 
на мъже, когато дасабувир се използва с рибавирин. Доказани са значителни тератогенни и/или ембриоцидни 
ефекти при всички животински видове, изложени на рибавирин; следователно рибавирин е противопоказан при 
бременни жени и при мъже партньори на бременни жени. Вижте кратката характеристика на продукта за 
рибавирин за допълнителна информация.

Пациентки жени:Жени с детероден потенциал не трябва да получават рибавирин, освен ако не използват 
ефективна форма на контрацепция по време на лечението с рибавирин и 4 месеца след лечението.

Пациенти мъже и техните партньорки:Пациентите мъже или техните партньорки с детероден потенциал трябва да 
използват форма на ефективна контрацепция по време на лечението с рибавирин и в продължение на 7 месеца след 
лечението.
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Етинилоестрадиолът е противопоказан в комбинация с дасабувир (вж. точка 4.3). Вижте допълнителна 
информация за специфични хормонални контрацептиви в точки 4.3 и 4.4.

Бременност

Има много ограничени данни от употребата на дасабувир при бременни жени. Проучванията при животни не 
показват преки или косвени вредни ефекти по отношение на репродуктивната токсичност (вж. точка 5.3). Като 
предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на дасабувир по време на бременност.

Ако рибавирин се прилага едновременно с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир, се прилагат противопоказанията 

относно употребата на рибавирин по време на бременност (вижте също Кратката характеристика на продукта на рибавирин).

Кърмене

Не е известно дали дасабувир и метаболитите се екскретират в човешката кърма. Наличните 
фармакокинетични данни при животни показват екскреция на дасабувир и метаболитите в млякото (вж. 
точка 5.3). Поради възможността от нежелани реакции от лекарствения продукт при кърмачета, трябва да 
се вземе решение дали да се преустанови кърменето или лечението с дасабувир, като се има предвид 
важността на терапията за майката. Пациентите, получаващи рибавирин, трябва също да се обърнат към 
кратката характеристика на продукта на рибавирин.

Плодовитост

Няма налични данни при хора за ефекта на дасабувир върху фертилитета. Проучванията при животни не показват вредни 

ефекти върху фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Дасабувир не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Пациентите 
трябва да бъдат информирани, че се съобщава за умора по време на лечение с дасабувир в комбинация с омбитасвир/
паритапревир/ритонавир и рибавирин (вж. точка 4.8).

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

При лица, получаващи дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин, най-често 
съобщаваните нежелани реакции (повече от 20% от пациентите) са умора и гадене. Делът на 
пациентите, които трайно са прекратили лечението поради нежелани реакции, е 0,2% (5/2 044) и 4,8% 
(99/2 044) от субектите са имали намаление на дозата на рибавирин поради нежелани реакции.

Табличен списък на нежеланите реакции

Резюмето за безопасност се основава на обединени данни от фаза 2 и 3 клинични проучвания при лица, които са 
получавали дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без рибавирин. По-голямата част от нежеланите 
реакции, представени в таблица 3, са от степен 1   на тежест при дасабувир и
Схеми, съдържащи омбитасвир/паритапревир/ритонавир.

Нежеланите реакции са изброени по-долу по системо-органни класове и честота. Честотите се 
дефинират, както следва: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (
≥1/10 000 до <1 /1 000) или много редки (<1/10 000).
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Таблица 3. Нежелани реакции, идентифицирани при дасабувир в комбинация с омбитасвир/
паритапревир/ритонавир или омбитасвир/паритапревир/ритонавир и рибавирин

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир

+ рибавирин*
N = 2,044

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавирЧестота

N = 588
Нарушения на кръвта и лимфната система

често срещани анемия
Нарушения на имунната система

Честота
неизвестен

Анафилактични реакции Анафилактични реакции

Нарушения на метаболизма и храненето

Нечести Дехидратация

Психични разстройства

Много често Безсъние
Стомашно-чревни нарушения

Много често Гадене, диария
често срещани Повръщане

Хепатобилиарни нарушения

Честота
неизвестен

Чернодробна декомпенсация и 

чернодробна недостатъчност

Чернодробна декомпенсация и 

чернодробна недостатъчност

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Много често Сърбеж
често срещани Сърбеж
Рядко ангиоедем ангиоедем
Общи нарушения и условия на приложение и на мястото на приложение

астения
Много често

умора
* Наборът от данни включва всички пациенти, заразени с генотип 1 във фаза 2 и 3 проучвания, включително субекти с цироза. Забележка: 
За лабораторни аномалии вижте Таблица 4.

Описание на избрани нежелани реакции

В сравнение с пациенти без цироза, при пациенти с компенсирана цироза е имало повишена честота на 
непряка хипербилирубинемия, когато рибавиринът е бил част от схемата.

Лабораторни аномалии
Промените в избраните лабораторни параметри са описани в Таблица 4. За опростяване на представянето е предоставена 

успоредна таблица; не трябва да се правят директни сравнения между изпитвания, които се различават в дизайна на 

изпитванията.
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Таблица 4. Избрани лабораторни аномалии, възникнали при лечение

SAPPHIRE I и II ПЕРЛА II, III и IV ТЮРКОАЗ II
(субекти с цироза)

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир

/ритонавир + рибавирин

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир

/ритонавир

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир

/ритонавир + рибавиринЛабораторни параметри

12 седмици

N = 770
н (%)

12 седмици

н=509
н (%)

12 или 24 седмици

н=380
н (%)

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

хемоглобин
<100-80 g/L (степен 2) 41/765 (5,4%) 0 30/380 (7,9%)
<80-65 g/L (степен 3) 1/765 (0,1%) 0 3/380 (0,8%)
<65 g/L (степен 4) 0 0 1/380 (0,3%)
Общ билирубин
> 3-10 × ULN (степен 3) 19/765 (2,5%) 2/509 (0,4%) 37/380 (9,7%)
> 10 × ULN (степен 4) 1/765 (0,1%) 0 0

* ULN: Горна граница на нормата

Серумни повишения на ALT

В обединен анализ на клинични проучвания с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със и без рибавирин, 1% от пациентите са имали серумни нива на 

ALT над 5 пъти над горната граница на нормата (ULN) след започване на лечението. Тъй като честотата на такива повишения е била 26% сред жените, приемащи 

съпътстващо лекарство, съдържащо етинилестрадиол, такива лекарствени продукти са противопоказани с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Не е 

наблюдавано повишение на честотата на повишаване на ALT при други видове системни естрогени, които обикновено се използват за хормонална заместителна 

терапия (напр. естрадиол и конюгирани естрогени). Повишаването на ALT обикновено е асимптоматично, обикновено настъпва през първите 4 седмици от 

лечението (средно време 20 дни, диапазон 8-57 дни) и най-вече отшумява с продължаваща терапия. Двама пациенти са преустановили приема на дасабувир и 

омбитасвир/паритапревир/ритонавир поради повишени ALT, включително един на етинилестрадиол. Три прекъснати дасабувир и омбитасвир/паритапревир/

ритонавир за един до седем дни, включително един на етинилестрадиол. По-голямата част от тези повишения на ALT са преходни и се оценяват като свързани с 

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Повишаването на ALT обикновено не е свързано с повишаване на билирубина. Цирозата не е рисков фактор за 

повишени ALT (вж. точка 4.4). По-голямата част от тези повишения на ALT са преходни и се оценяват като свързани с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/

ритонавир. Повишаването на ALT обикновено не е свързано с повишаване на билирубина. Цирозата не е рисков фактор за повишени ALT (вж. точка 4.4). По-

голямата част от тези повишения на ALT са преходни и се оценяват като свързани с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Повишаването на ALT 

обикновено не е свързано с повишаване на билирубина. Цирозата не е рисков фактор за повишени ALT (вж. точка 4.4).

Повишаване на серумния билирубин

Преходни повишения на серумния билирубин (предимно индиректни) са наблюдавани при лица, получаващи 
дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин, свързано с инхибирането на билирубиновите 
транспортери OATP1B1/1B3 от паритапревир и индуцирана от рибавирин хемолиза. Повишаване на билирубина се 
наблюдава след започване на лечението, достига пик през седмица 1 на проучването и като цяло отзвучава с 
продължаваща терапия. Повишаването на билирубина не е свързано с повишаване на аминотрансферазата. Честотата 
на повишаване на индиректния билирубин е по-ниска сред субектите, които не са получавали рибавирин.

Реципиенти на чернодробна трансплантация

Общият профил на безопасност при инфектирани с HCV реципиенти на трансплантация, на които са прилагани 
дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир и рибавирин (в допълнение към техните имуносупресиращи 
лекарствени продукти) е подобен на пациентите, лекувани с дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир и 
рибавирин във фаза 3 проучвания, въпреки че честотата на някои нежелани реакции се увеличава. 10 субекта (29,4%) 
са имали поне една след изходна стойност на хемоглобина под 10 g/dL. 10 от 34 субекта (29,4%) с модифицирана доза 
рибавирин поради намаляване на хемоглобина и 2,9% (1/34) са имали
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прекъсване на рибавирин. Модификацията на дозата на рибавирин не повлиява скоростта на SVR. 5 субекта се нуждаеха от 

еритропоетин, всички от които започнаха рибавирин в начална доза от 1000 до 1200 mg дневно. Нито един субект не е получил 

кръвопреливане.

HIV/HCV ко-инфектирани пациенти

Общият профил на безопасност при коинфектирани с HCV/HIV-1 субекти е подобен на този, наблюдаван при 
моноинфектирани с HCV субекти. Преходни повишения на общия билирубин >3 x ULN (предимно индиректни) се 
наблюдават при 17 (27,0%) пациенти; 15 от тези субекти са получавали атазанавир. Нито един от субектите с 
хипербилирубинемия не е имал съпътстващи повишения на аминотрансферазите.

GT1-инфектирани субекти със или без цироза с тежко бъбречно увреждане или краен стадий на бъбречно 
заболяване (ESRD)
Дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без рибавирин са оценени при 68 лица с инфекция с 
генотип 1 със или без цироза, които имат тежко бъбречно увреждане или ESRD (вж. точка 5.1). Общият профил на 
безопасност при пациенти с тежко бъбречно увреждане е подобен на този, наблюдаван в предишни проучвания 
Фаза 3 при субекти без тежко бъбречно увреждане, с изключение на това, че по-голяма част от субектите се 
нуждаят от интервенция поради свързаното с рибавирин понижение на серумния хемоглобин. Средното 
изходно ниво на хемоглобина е 12,1 g/dL, а средният спад на хемоглобина в края на лечението за субекти, 
приемащи RBV, е 1,2 g/dL. Тридесет и девет от 50-те субекта, които са получавали рибавирин, изискват 
прекъсване на рибавирин, а 11 от тези субекти също са лекувани с еритропоетин. Четирима пациенти са имали 
ниво на хемоглобин < 8 g/dL. Двама субекта са получили кръвопреливане. Нежелани реакции на анемия не са 
наблюдавани при 18-те пациенти, заразени с GT1b, които не са получавали рибавирин. Омбитасвир/
паритапревир/ритонавир със или без дасабувир също е оценен без рибавирин при 18 GT1a- и GT4-инфектирани 
пациенти; не са наблюдавани нежелани реакции на анемия при тези пациенти.

Педиатрична популация

Безопасността на дасабувир при деца и юноши на възраст < 18 години все още не е установена. Няма 
налични данни.

Докладване на предполагаеми нежелани реакции

Съобщаването за предполагаеми нежелани реакции след разрешаване на лекарствения продукт е важно. 
Позволява непрекъснат мониторинг на съотношението полза/риск на лекарствения продукт. Здравеопазване
професионалистите са помолени да съобщават за всякакви предполагаеми нежелани реакции чрез националната система за докладване

изброени вПриложение V.

4.9 Предозиране

Най-високата документирана единична доза дасабувир, приложена на здрави доброволци, е 2 g. Не са наблюдавани 
нежелани реакции, свързани с изпитваното лекарство, или клинично значими лабораторни отклонения. В случай на 
предозиране се препоръчва пациентът да бъде наблюдаван за признаци или симптоми на нежелани реакции или 
ефекти и незабавно да се започне подходящо симптоматично лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антивирусни средства за системна употреба; антивирусни лекарства с директно действие, ATC код: J05AP09

Механизъм на действие
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Дасабувир е ненуклеозиден инхибитор на HCV РНК-зависимата РНК полимераза, кодирана от гена NS5B, който е 
от съществено значение за репликацията на вирусния геном.

Едновременното приложение на дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир комбинира три директно действащи 

антивирусни лекарствени продукта с различни механизми на действие и неприпокриващи се профили на резистентност за 

насочване към HCV в множество стъпки от жизнения цикъл на вируса. Вижте кратката характеристика на продукта на 

омбитасвир/паритапревир/ритонавир за неговите фармакологични свойства.

Активност в клетъчни култури и биохимични изследвания

ЕК50на дасабувир срещу генотип 1a-H77 и 1b-Con1 щамове в анализи на HCV репликон клетъчна култура е 
7,7 и 1,8 nM, съответно. Активността на репликона на дасабувир е отслабена 12- до 13-кратно в 
присъствието на 40% човешка плазма. Средната EC50на дасабувир срещу репликони, съдържащи NS5B от 
панел от нелекувани генотип 1a и 1b изолати в анализа на HCV репликон клетъчна култура е 0,77 nM 
(диапазон 0,4 до 2,1 nM; n=11) и 0,46 nM до 2 nM; =10), съответно. При биохимични анализи, дасабувир 
инхибира панел от генотип 1a и 1b полимерази със среден IC50стойност от 4,2 nM (диапазон 2,2 до 10,7 
nM; n=7).

Метаболитът M1 на дасабувир има EC50стойности от 39 и 8 nM срещу генотип 1a-H77 и 1b-Con1 щамове в 
анализи на HCV репликон клетъчна култура, съответно, и активността на метаболита M1 е отслабена 3- 
до 4 пъти в присъствието на 40% човешка плазма. Дасабувир има намалена активност при биохимични 
анализи срещу NS5B полимерази от HCV генотипове 2a, 2b, 3a и 4a (IC50стойности, вариращи от 900 nM 
до >20 μM).

Съпротива

В клетъчна култура

Резистентността към дасабувир, предоставена от варианти в NS5B, избрани в клетъчна култура или идентифицирана във фаза 2b 

и 3 клинични проучвания, беше фенотипно характеризирана в подходящи репликони на генотип 1a или 1b.

При генотип 1а, заместванията C316Y, M414T, Y448H, A553T, G554S, S556G/R и Y561H в HCV NS5B намаляват 
чувствителността към дасабувир. В репликона на генотип 1а активността на дасабувир е намалена 21- до 
32 пъти чрез заместванията на M414T, S556G или Y561H; 152- до 261-кратно чрез заместванията на A553T, 
G554S или S556R; и 1472- и 975-кратно чрез заместванията C316Y и Y448H, съответно. G558R и D559G/N са 
наблюдавани като замествания, свързани с лечението, но активността на дасабувир срещу тези варианти 
не може да бъде оценена поради слаб капацитет за репликация. При генотип 1b, заместванията C316N, 
C316Y, M414T, Y448H и S556G в HCV NS5B намаляват чувствителността към дасабувир. Активността на 
дасабувир е намалена 5- и 11-кратно от C316N и S556G, съответно; 46 пъти от M414T или Y448H; и 1569 
пъти от заместванията на C316Y в репликона на генотип 1b. Дасабувир запазва пълната си активност 
срещу репликони, съдържащи замествания S282T в мястото на свързване на нуклеозиди, M423T в долното 
място на палеца и P495A/S, P496S или V499A в мястото на горния палец.

Ефект на изходните HCV замествания/полиморфизми върху отговора на лечението
Обединен анализ на субекти с генотип 1 HCV инфекция, които са били лекувани с дасабувир, омбитасвир и 
паритапревир със или без рибавирин във фаза 2b и 3 клинични изпитвания, беше проведен за изследване 
на връзката между изходните NS3/4A, NS5A или NS5B замествания/полиморфизми и резултат от лечението 
в тези препоръчани схеми.

В повече от 500 базови проби от генотип 1а в този анализ, най-често наблюдаваните варианти, свързани с 
резистентност, са M28V (7,4%) в NS5A и S556G (2,9%) в NS5B. Q80K, въпреки че е силно разпространен 
полиморфизъм в NS3 (41,2% от пробите), придава минимална резистентност към паритапревир. Свързани 
с резистентност варианти на аминокиселинни позиции R155 и D168 в NS3 рядко се наблюдават (по-малко 
от 1%) на изходно ниво. В повече от 200 базови проби от генотип 1b в този анализ, най-често 
наблюдаваните варианти, свързани с резистентност, са наблюдавани Y93H (7,5%) в NS5A и C316N (17,0%) и 
S556G (15%) в NS5B. Предвид ниските наблюдавани вирусологични неуспехи
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с препоръчаните схеми на лечение за HCV генотип 1a- и 1b-инфектирани субекти, наличието на изходни 
варианти изглежда има малко влияние върху вероятността за постигане на SVR.

В клинични проучвания

От 2 510 инфектирани с HCV генотип 1 субекти, които са били лекувани със схеми, съдържащи дасабувир, 
омбитасвир и паритапревир със или без рибавирин (за 8, 12 или 24 седмици) във фаза 2b и 3 клинични 
проучвания, общо 74 субекта (3%) са получили вирусологичен неуспех (главно рецидив след лечение). 
Възникналите от лечението варианти и тяхното разпространение в тези популации с вирусологичен 
неуспех са показани в Таблица 5. При 67 инфектирани с генотип 1a субекта, NS3 варианти са наблюдавани 
при 50 субекта, NS5A варианти са наблюдавани при 46 субекта, NS5B варианти са наблюдавани при 37 
субекта, и възникнали при лечението варианти са наблюдавани при всичките 3 мишени на лекарството 
при 30 субекта. При 7-те инфектирани с генотип 1b субекта, възникнали от лечението варианти са 
наблюдавани при NS3 при 4 субекта, в NS5A при 2 субекта и както при NS3, така и при NS5A при 1 субект.

Таблица 5. Възникнали от лечението аминокиселинни замествания в сборния анализ на дасабувир и 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир, със и без RBV режими във фаза 2b и фаза 3 клинични 
проучвания (N=2510)

Генотип 1а
N=67б

% (н)

Генотип 1b
N=7
% (н)Цел Възникващи аминокиселинни заместванияа

NS3 V55I° С

Y56H° С

I132V° С

R155K
D168A
D168V
D168Y
V36A° С, V36M° С, F43L° С, D168H, E357K° С

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

- -
42,9 (3)д

- -
- -
- -
42,9 (3)д

- -
- -

NS5A M28T
M28Vд

Q30Rд

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%

- -
- -
- -

а. Наблюдаван при поне 2 субекта от един и същи подтип.
б. N=66 за целта NS5B.
° С. Наблюдавани са замествания в комбинация с други възникващи замествания в NS3 позиция R155 или D168.

д. Наблюдава се в комбинация при пациенти, заразени с генотип 1b.
д. Наблюдава се в комбинация при 6% (4/67) от субектите.
Забележка: Следните варианти бяха избрани в клетъчна култура, но не бяха свързани с лечението: 
NS3 варианти A156T в генотип 1а и R155Q и D168H в генотип 1b; NS5A варианти Y93C/H в генотип 1a и 
L31F/V или Y93H в комбинация с L28M, L31F/V или P58S в генотип 1b; и NS5B варианти Y448H в генотип 
1a и M414T и Y448H в генотип 1b.

Постоянство на свързани с резистентност замествания

Устойчивостта на свързаните с резистентност дасабувир, омбитасвир и паритапревир замествания на 
аминокиселини в NS5B, NS5A и NS3, съответно, е оценена при пациенти, заразени с генотип 1a, във фаза 2b 
проучвания. При 34 субекта са наблюдавани варианти на лечение с дасабувир M414T, G554S, S556G, G558R или 
D559G/N в NS5B. При 32 субекта са наблюдавани варианти M28T, M28V или Q30R, възникнали при лечението с 
омбитасвир в NS5A. Варианти V36A/M, R155K или D168V, възникнали при лечението с Paritaprevir, са 
наблюдавани в NS3 при 47 субекта.
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Вариантите на NS3 V36A/M и R155K и вариантите на NS5B M414T и S556G остават откриваеми на 
седмица след лечение, докато NS3 вариант D168V и всички други варианти на NS5B не са 
наблюдавани на седмица след лечението. Седмица 48. Поради високите нива на SVR в генотип 
1b, тенденциите в персистирането на възникналите от лечението варианти в този генотип не 
могат да бъдат установени.

Липсата на откриване на вирус, съдържащ заместване, свързано с резистентност, не показва, че резистентният 
вирус вече не присъства на клинично значими нива. Дългосрочното клинично въздействие от появата или 
персистирането на вирус, съдържащ дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир - свързани с 
резистентност заместители върху бъдещото лечение е неизвестно.

Кръстосана резистентност

Очаква се кръстосана резистентност между NS5A инхибитори, NS3/4A протеазни инхибитори и ненуклеозидни 
NS5B инхибитори по клас. Влиянието на предишния опит с дасабувир, омбитасвир или паритапревир върху 
ефикасността на други NS5A инхибитори, NS3/4A протеазни инхибитори или NS5B инхибитори не е проучено.

Клинична ефикасност и безопасност

Ефикасността и безопасността на дасабувир в комбинация с омбитасвир/паритапревир/ритонавир със и без 
рибавирин е оценена в осем клинични проучвания Фаза 3, включително две проучвания изключително при 
субекти с компенсирана цироза (Child-Pugh A), при над 2360 субекта с генотип 1 хронична инфекция с хепатит 
С, както е обобщено в таблица 6.

Таблица 6. Фаза 3 глобални многоцентрови проучвания, проведени с дасабувир и 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без рибавирин (RBV).

Брой
лекувани субекти

HCV генотип
(GT)Пробен период Резюме на дизайна на изследването

Наивно лечение, без цироза
Рамка A: дасабувир и омбитасвир/
паритапревир/ритонавир + RBV Рамка B: 
плацебо

САФФИР И 631 GT1

Рамка А: дасабувир и омбитасвир/
паритапревир/ритонавир + RBV Рамка Б: 
дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир

ПЕРЛА III 419 GT1b

Рамка А: дасабувир и омбитасвир/
паритапревир/ритонавир + RBV Рамка Б: 
дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир

ПЕРЛА IV 305 GT1a

ГРАНАТ
(отворен етикет)

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир (8 седмици)

166 GT1b

Пегинтеферон+рибавирин-опитен, без цироза
Рамка A: дасабувир и омбитасвир/
паритапревир/ритонавир + RBV Рамка B: 
плацебо

SAPPHIRE II 394 GT1

Рамка А: дасабувир и омбитасвир/
паритапревир/ритонавир + RBV Рамка Б: 
дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир

ПЕРЛА II
(отворен етикет)

179 GT1b

Нелекувани - нелекувани и пегинтерферон + рибавирин - опит, с компенсирана цироза
Рамка А: дасабувир и омбитасвир/
паритапревир/ритонавир + RBV (12 седмици)

Рамка B: дасабувир и омбитасвир/
паритапревир/ритонавир + RBV (24 седмици)

ТЮРКОАЗ II
(отворен етикет)

380 GT1
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дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир (12 
седмици)

ТЮРКОАЗ III
(отворен етикет)

60 GT1b

Във всичките осем проучвания дозата дасабувир е 250 mg два пъти дневно, а дозата омбитасвир/
паритапревир/ритонавир е 25 mg/150 mg/100 mg веднъж дневно. За субекти, които са получавали рибавирин, 
дозата рибавирин е била 1000 mg на ден за субекти с тегло под 75 kg или 1200 mg на ден за субекти с тегло над 
или равно на 75 kg.

Продължителният вирусологичен отговор (SVR) беше първичната крайна точка за определяне на степента на 
излекуване на HCV във фаза 3 проучвания и беше определен като неизмерима или неоткриваема HCV РНК 12 седмици 
след края на лечението (SVR12). Продължителността на лечението е фиксирана във всяко изпитване и не се ръководи 
от нивата на HCV РНК на субектите (без алгоритъм за отговор). Стойностите на плазмената HCV РНК бяха измерени по 
време на клиничните изпитвания с помощта на COBAS TaqMan HCV тест (версия 2.0), за използване с High Pure System 
(с изключение на GARNET, който използва COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV тест v2.0). Анализът на системата High 
Pure имаше долна граница на количествено определяне (LLOQ) от 25 IU на mL, а анализът AmpliPrep имаше LLOQ от 15 
IU на mL.

Клинични изпитвания при нелекувани възрастни

SAPPHIRE-I – генотип 1, нелекуван, без цироза

Дизайн:
лечение:

рандомизиран, глобален мултицентров, двойно-сляп, плацебо-контролиран

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин на базата на тегло за 12 
седмици

Лекуваните субекти (N=631) са имали средна възраст от 52 години (диапазон: 18 до 70); 54,5% са мъже; 5,4% са черни; 
15,2% са имали анамнеза за депресия или биполярно разстройство; 79,1% са имали изходни нива на HCV РНК от най-
малко 800 000 IU/mL; 15,4% са имали портална фиброза (F2) и 8,7% са имали мостова фиброза (F3); 67,7% са имали 
инфекция с HCV генотип 1а; 32,3% са имали инфекция с HCV генотип 1b.

Таблица 7. SVR12 за инфектирани с генотип 1 нелекувани субекти в SAPPHIRE-I

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир с RBV

за 12 седмициРезултат от лечението

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

Като цяло SVR12
HCV генотип 1а
HCV генотип 1b

Резултат за субекти без SVR12
VF по време на лечениеа

Рецидив
Другоб

а. Потвърден HCV ≥ 25 IU/mL след HCV РНК < 25 IU/mL по време на лечението, потвърден 1 log10IU/mL повишаване на 
HCV РНК от най-ниската стойност или HCV РНК постоянно ≥ 25 IU/mL с най-малко 6 седмици лечение.

б. Другото включва ранно спиране на лекарството, което не се дължи на вирусологичен неуспех и липсващи стойности на HCV РНК в 
прозореца SVR12.

1/473
7/463
9/473

0.2
1.5
1.9

Нито един субект с инфекция с HCV генотип 1b не е получил вирусологичен неуспех по време на лечението, а 
един субект с инфекция с HCV генотип 1b е претърпял рецидив.

PEARL-III – генотип 1b, нелекуван, без цироза

Дизайн:
лечение:

рандомизиран, глобален многоцентров, двойно-сляп, контролиран от режима

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир без рибавирин или с рибавирин на базата 
на тегло за 12 седмици
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Лекуваните субекти (N=419) са имали средна възраст от 50 години (диапазон: 19 до 70); 45,8% са мъже; 4,8% са черни; 
9,3% са имали анамнеза за депресия или биполярно разстройство; 73,3% са имали изходна HCV РНК от най-малко 800 
000 IU/mL; 20,3% са имали портална фиброза (F2) и 10,0% са имали мостова фиброза (F3).

Таблица 8. SVR12 за инфектирани с генотип 1b пациенти, нелекувани в PEARL III

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир за 12 седмици

Резултат от лечението С RBV
%

Без RBV
% 95% CIn/N

209/210

95% CI n/N
Като цяло SVR12 99,5 98,6, 100,0 209/209 100 98.2, 100.0

Резултат за субекти без SVR12
VF по време на лечение

Рецидив
Друго

1/210
0/210
0/210

0,5
0
0

0/209
0/209
0/209

0
0
0

ПЕРЛА-IV–генотип 1а, нелекуван, без цироза

Дизайн:
лечение:

рандомизиран, глобален многоцентров, двойно-сляп, контролиран от режима

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир без рибавирин или с рибавирин на базата 
на тегло за 12 седмици

Лекуваните субекти (N=305) са имали средна възраст от 54 години (диапазон: 19 до 70); 65,2% са мъже; 11,8% са черни; 
20,7% са имали анамнеза за депресия или биполярно разстройство; 86,6% са имали изходни нива на HCV РНК от най-
малко 800 000 IU/mL; 18,4% са имали портална фиброза (F2) и 17,7% са имали мостова фиброза (F3).

Таблица 9. SVR12 за инфектирани с генотип 1a пациенти, които не са лекувани в PEARL IV

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир за 12 седмици
С RBV Без RBV

% 95% CI
Резултат от лечението

n/N % 95% CI n/N

Като цяло SVR12
Резултат за субекти без SVR12
VF по време на лечение

Рецидив
Друго

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 – генотип 1b, лечение – наивно без цироза.

Дизайн:
лечение:

отворен етикет, с едно рамо, глобален многоцентров

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир за 8 седмици

Лекуваните субекти (N=166) са имали средна възраст от 53 години (диапазон: 22 до 82); 56,6% са жени; 3,0% са 
азиатци; 0,6% са черни; 7,2% са имали изходни нива на HCV РНК от най-малко 6 000 000 IU на mL; 9% са имали 
напреднала фиброза (F3) и 98,2% са имали инфекция с HCV генотип 1b (по един субект всеки е имал инфекция с 
генотип 1a, 1d и 6).

Таблица 10. SVR12 за инфектирани с генотип 1b пациенти, нелекувани без цироза
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дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир за 8 седмици
n/N (%)

SVR12 160/163 (98,2)

95% CIа 96.1, 100.0

F0-F1 138/139 (99,3)б

F2 9/9 (100)

F3 13/15 (86,7)° С

а. Изчислено с помощта на нормалното приближение към биномното разпределение
б. 1 пациент е прекратен поради неспазване
° С. Рецидив при 2/15 пациенти (потвърдена HCV РНК ≥ 15 IU/mL след лечение преди или по време на прозореца на 
SVR12 сред субекти с HCV РНК < 15 IU/mL при последно наблюдение с поне 51 дни лечение).

Клинични изпитвания при възрастни с опит с пегинтерферон + рибавирин

SAPPHIRE-II – генотип 1, pegIFN+RBV-опит, без цироза

Дизайн:
лечение:

рандомизиран, глобален мултицентров, двойно-сляп, плацебо-контролиран

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин на базата на тегло за 12 
седмици

Лекуваните субекти (N=394) са имали средна възраст от 54 години (диапазон: 19 до 71); 49,0% са били с нулев отговор 
на pegIFN/RBV; 21,8/% са били предишни пациенти с частичен отговор на pegIFN/RBV; и 29,2% са били предишни 
рецидиви на pegIFN/RBV; 57,6% са мъже; 8,1% са черни; 20,6% са имали анамнеза за депресия или биполярно 
разстройство; 87,1% са имали изходни нива на HCV РНК от най-малко 800 000 IU на mL; 17,8% са имали портална 
фиброза (F2) и 14,5% са имали мостова фиброза (F3); 58,4% са имали инфекция с HCV генотип 1а; 41,4% са имали 
инфекция с HCV генотип 1b.

Таблица 11. SVR12 за инфектирани с генотип 1 с пегинтерферон + рибавирин субекти в 
SAPPHIRE-II

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир с RBV за

12 седмици

Резултат от лечението

Като цяло SVR12
HCV генотип 1а

Предишен нулев отговор на pegIFN/RBV 
Предишен частичен отговор на pegIFN/RBV 
Предишен рецидив на pegIFN/RBV

HCV генотип 1b
Предишен нулев отговор на pegIFN/RBV 
Предишен частичен отговор на pegIFN/RBV 
Предишен рецидив на pegIFN/RBV

Резултат за субекти без SVR12
VF по време на лечение

Рецидив
Друго

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

Нито един субект с инфекция с HCV генотип 1b не е получил вирусологичен неуспех по време на лечението, а 2 
субекта с инфекция с HCV генотип 1b са имали рецидив.

PEARL-II – генотип 1b, pegIFN+RBV-опит, без цироза

Дизайн:
лечение:

рандомизиран, глобален многоцентров, отворен, контролиран от режима

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир без рибавирин или с рибавирин на базата 
на тегло за 12 седмици
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Лекуваните субекти (N=179) са имали средна възраст от 57 години (диапазон: 26 до 70); 35,2% са били предишни пациенти с нулев 

отговор на pegIFN/RBV; 28,5% са били предишни пациенти с частичен отговор на pegIFN/RBV; и 36,3% са били предишни 

рецидиви на pegIFN/RBV; 54,2% са мъже; 3,9% са черни; ; 12,8% са имали анамнеза за депресия или биполярно разстройство; 

87,7% са имали изходни нива на HCV РНК от най-малко 800 000 IU/mL; 17,9% са имали портална фиброза (F2) и 14,0% са имали 

мостова фиброза (F3).

Таблица 12. SVR12 за инфектирани с генотип 1b с пегинтерферон + рибавирин субекти в 
PEARL II

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир за 12
седмици

Резултат от лечението С RBV Без RBV
n/N
86/88

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

n/N
91/91

%
100

95% CI
95,9, 100,0Като цяло SVR12

Предишен pegIFN/RBV нулев отговор 
Преди pegIFN/RBV частичен
отговорник
Предишен рецидив на pegIFN/RBV

Резултат за субекти без SVR12
VF по време на лечение

Рецидив

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

Друго 2/88 2.3 0/91 0

Клинично изпитване при лица с компенсирана цироза

TURQUOISE-II – нелекуван или pegIFN + RBV – опит с компенсирана цироза

Дизайн:
лечение:

рандомизиран, глобален мултицентров, отворен
дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин на базата на тегло за 12 или 24 
седмици

Лекуваните субекти (N=380) са имали средна възраст от 58 години (диапазон: 21 до 71); 42,1% са били нелекувани, 36,1% 
са били с нулев отговор на pegIFN/RBV; 8,2% са били предишни пациенти с частичен отговор на pegIFN/RBV,
13,7% са били предишни рецидиви на pegIFN/RBV; 70,3% са мъже; 3,2% са черни; 14,7% са имали брой на 
тромбоцитите под 90 x 109/L; 49,7% са имали албумин под 40 g/L; 86,1% са имали изходни нива на HCV РНК от най-
малко 800 000 IU/mL; 24,7% са имали анамнеза за депресия или биполярно разстройство; 68,7% са имали инфекция с 
HCV генотип 1a, 31,3% са имали инфекция с HCV генотип 1b.
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Таблица 13. SVR12 за инфектирани с генотип 1 субекти с компенсирана цироза, които не са 
лекувани преди или са лекувани преди това с pegIFN/RBV

Резултат от лечението дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с RBV
12 седмици

%
91,8 87,6, 96,1
88,6 83,3, 93,8
92.2
80.0

24 седмици

%
96,5 93,4, 99,6
95.0
94.6
92.9

n/N
191/208
124/140

59/64
40/50

CIа n/N
166/172
115/121

53/56
39/42

CIа

Като цяло SVR12
HCV генотип 1а

Наивно лечение
Предишен pegIFN/RBV нула
отговорили
Предишни пациенти с частичен отговор 

на pegIFN/RBV

91.2, 98.9

11/11 100 10/10 100

Предишен pegIFN/RBV Преди
рецидивиращи

14/15 93.3 13/13 100

HCV генотип 1b
Наивно лечение
Предишен pegIFN/RBV нула
отговорили
Предишни пациенти с частичен отговор 

на pegIFN/RBV

Предишен pegIFN/RBV Преди
рецидивиращи

Резултат за предмети
без SVR12

VF по време на лечение

Рецидив
Друго

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

а. 97,5% доверителни интервали се използват за първичните крайни точки за ефикасност (общ процент на SVR12); 95% 

доверителни интервали се използват за допълнителни крайни точки за ефикасност (SVR12 нива при HCV генотип 1a и 1b-

инфектирани субекти).

Честотата на рецидиви при пациенти с цироза на GT1a по изходни лабораторни стойности са представени в Таблица 14.

Таблица 14. TURQUOISE-II: честота на рецидиви според изходните лабораторни стойности след 12 и 24 
седмици лечение при субекти с генотип 1a инфекция и компенсирана цироза

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир

с RBV
12-седмично рамо

дасабувир и
омбитасвир/паритапревир/ритонавир

с RBV
24-седмично рамо

Брой отговорили в 
края на лечението

135 113

AFP* < 20 ng/mL, тромбоцити ≥ 90 x 109/L, И албумин ≥ 35 g/L преди лечението
Да (за всичките три 

параметъра, изброени по-горе)

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

Не (за всеки параметър, 

изброен по-горе)

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

* AFP = серумен алфа фетопротеин

При лица с трите благоприятни изходни лабораторни стойности (AFP < 20 ng/mL, тромбоцити ≥ 90 x 109/L и 
албумин ≥ 35 g/L), честотата на рецидив е сходна при пациенти, лекувани в продължение на 12 или 24 седмици.

TURQUOISE-III: нелекуван или pegIFN + RBV - опит с компенсирана цироза

Дизайн:
лечение:

глобален многоцентров, отворен
дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир без рибавирин за 12 седмици
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60 пациенти са рандомизирани и лекувани, като 60/60 (100%) са постигнали SVR12. Основните характеристики са 
показани по-долу.

Таблица 15. Основни демографски данни в ТЮРКОАЗ-III

Характеристики N = 60
Възраст, медиана (диапазон) години 60,5 (26-78)
Мъжки пол, n (%) 37 (61)

Предишно лечение на HCV:

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

Изходен албумин, медиана g/L 40.0
< 35, n (%) 10 (17)
≥ 35, n (%) 50 (83)

Изходен брой тромбоцити, медиана (- 109/L) 132.0
< 90, n (%) 13 (22)
-90, n (%) 47 (78)

Обединени анализи на клинични изпитвания

Трайност на реакцията
Като цяло, 660 субекта във фаза 2 и 3 клинични изпитвания са имали резултати за HCV РНК както за времевите точки 
на SVR12, така и за SVR24. Сред тези субекти положителната прогнозна стойност на SVR12 върху SVR24 е 99,8%.

Обединен анализ на ефикасността

Във фаза 3 клинични проучвания 1075 субекта (включително 181 с компенсирана цироза) са получили 
препоръчания режим (вж. точка 4.2). Таблица 16 показва нивата на SVR за тези субекти.

При пациенти, получили препоръчания режим, 97% са постигнали SVR като цяло (сред които 181 
субекта с компенсирана цироза са постигнали 97% SVR), докато 0,5% са имали вирусологичен 
пробив и 1,2% са имали рецидив след лечението.
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Таблица 16. Коефициенти на SVR12 за препоръчани схеми на лечение по популация пациенти

HCV генотип 1b
дасабувир и

омбитасвир/паритапревир/ритонавир

HCV генотип 1а
дасабувир и

омбитасвир/паритапревир/ритонавир
с RBV

Без
цироза

С
компенсиран

цироза

Без
цироза

С
компенсиран

цироза

Продължителност на лечението

Наивно лечение
12 седмици 12 седмици 12 седмици 24 седмици

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

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

Предишен рецидив 100% (33/33) 100% (3/3) 94% (47/50) 100% (13/13)
Предишна частична

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

Предишен нулев отговор 100% (32/32) 100% (7/7) 95% (83/87) 93% (39/42)
Друг pegIFN/RBV
неуспехи

0 100% (18/18)+ 0 0

ОБЩА СУМА 100% (301/301) 100% (60/60) 96% (569/593) 95% (115/121)
+ Други видове неуспех на pegIFN/RBV включват по-малко добре документирана липса на отговор, рецидив/пробив или друга неуспех на 
pegIFN.

Влияние на корекцията на дозата рибавирин върху вероятността от SVR
Във фаза 3 клинични проучвания, 91,5% от пациентите не са се нуждаели от корекция на дозата на рибавирин по време на 

терапията. При 8,5% от пациентите, които са имали корекция на дозата рибавирин по време на терапията, честотата на SVR 

(98,5%) е сравнима с пациентите, които поддържат началната си доза рибавирин по време на лечението.

TURQUOISE-I: нелекуван или pegIFN + RBV - опит с HCV GT1 или GT4/HIV-1 
коинфекция, без цироза или с компенсирана цироза

Дизайн:
лечение:

рандомизиран, глобален мултицентров, отворен
омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без дасабувир, прилаган едновременно със или 
без рибавирин на базата на тегло за 12 или 24 седмици

Вижте точка 4.2 за препоръки за дозиране при пациенти, коинфектирани с HCV/HIV-1. Субектите са били на стабилен 
режим на HIV-1 антиретровирусна терапия (ART), който включва атазанавир или ралтегравир, подсилен с ритонавир, 
долутегравир (само част 2) или дарунавир (само част 1b и част 2 GT4), прилагани едновременно с гръбнака на 
тенофовир плюс емтрицитабин или ламивудин. Част 1 от проучването беше пилотна кохорта от фаза 2, състояща се от 
2 части, част 1а (63 субекта) и част 1б (22 субекта). Част 2 беше кохорта от фаза 3, състояща се от 233 субекта.

В част 1а всички субекти са получавали дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин в продължение 
на 12 или 24 седмици. Лекуваните субекти (N = 63) са имали средна възраст 51 години (диапазон: 31 до 69); 24% са черни; 
19% са имали компенсирана цироза; 67% не са лекувани; 33% са имали неуспешно предишно лечение с pegIFN/RBV; 89% 
са имали инфекция с HCV генотип 1а.

В част 1b всички субекти са получавали дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин в продължение 
на 12 седмици. Лекуваните субекти (N = 22) са имали средна възраст от 54 години (диапазон: 34 до 68); 41% са черни; 14% 
са имали компенсирана цироза; 86% не са лекувани с HCV; 14% са имали неуспешно предишно лечение с pegIFN/RBV; 
68% са имали инфекция с HCV генотип 1а.

В част 2 субектите с HCV GT1 получават дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без 
рибавирин в продължение на 12 или 24 седмици. Получени субекти с HCV GT4
омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин за 12 или 24 седмици. Лекуваните субекти (N = 233) са имали средна 
възраст от 49 години (диапазон: 26 до 69); 10% са черни; 12% са имали компенсирана цироза; 66% бяха
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лечение-наивно; 32% са имали неуспешно предишно лечение с pegIFN/RBV; 2% са имали неуспешно предишно лечение със 

софосбувир.

Таблица 17 показва първичния анализ на ефикасността на SVR12, извършен върху субекти с ко-инфекция HCV 
GT1/HIV-1, които са получили препоръчан режим в част 2 от проучването TURQUOISE-I.

Таблица 17. Първична оценка на SVR12 за част 2, субекти с ко-инфекция HCV GT1/HIV-1 в 
ТЮРКОАЗ-I

дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с или
без рибавирин за

12 или 24 седмици

N = 200аКрайна точка

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

Резултат за субекти, които не са постигнали SVR12

Вирусологична неуспех по време на 

лечение Рецидив след лечение

194/200 (97.0) [93.6, 98.6]

1
1
4Другоб

а. Включва всички пациенти с HCV GT1 в част 2, с изключение на пациентите от рамо G, които не са получили препоръчан 
режим.
б. Включва субекти, които са преустановили лечението поради нежелано събитие, загубени поради проследяване или оттегляне на пациента, и субекти 

с повторно заразяване

Анализите на ефикасността, извършени в други части на проучването, показват подобни високи нива на 
SVR12. В част 1а, SVR12 е постигнат от 29/31 (93,5%) субекта в 12-седмичното рамо (95% CI: 79,3% – 98,2%) и 
от 29/32 (90,6%) субекта в 24-седмичното рамо ( 95% CI: 75,8% – 96,8%). Имаше 1 рецидив в 12-седмичното 
рамо и 1 вирусологичен неуспех по време на лечението в 24-седмичното рамо. В част 1b SVR12 е 
постигнат от 22/22 (100%) субекта (95% CI: 85,1%, 100%). В част 2, SVR12 е постигнат от 27/28 (96,4%) субекта 
с HCV GT4/HIV-1 коинфекция (95% CI: 82,3%, 99,4%) без вирусологични неуспехи.

Следователно нивата на SVR12 при коинфектирани с HCV/HIV-1 субекти са в съответствие с нивата на SVR12 във фаза 
3 проучвания на HCV моноинфектирани субекти.
CORAL-I: нелекуван или с pegIFN + RBV, заразен с GT 1 или GT4, най-малко 3 месеца след чернодробна 
трансплантация или 12 месеца след бъбречна трансплантация

Дизайн:
лечение:
рибавирин (доза, избрана от изследователя) за GT1 и GT4 инфекция

рандомизиран, глобален мултицентров, отворен
дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир за 12 или 24 седмици със или без

При пациенти с чернодробна трансплантация, без цироза и GT1 инфекция, пациентите са 
получавали дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир за 12-24 седмици, със и без RBV. 
Субектите с чернодробна трансплантация с цироза са получавали доза дасабувир и омбитасвир/
паритапревир/ритонавир с RBV (GT1a за 24 седмици [n=4], GT1b за 12 седмици [n=2]). Субекти с 
бъбречна трансплантация и без цироза са били дозирани в продължение на 12 седмици (с RBV за 
GT1a [n=9], без RBV за GT1b [n=3]). Субекти с чернодробна трансплантация и GT4 инфекция са 
получавали доза омбитасвир/паритапревир/ритонавир с RBV (без цироза за 12 седмици [n=2] и 
цироза за 24 седмици [n=1]. Дозата рибавирин е индивидуализирана по преценка на изследователя , 
като повечето субекти получават 600 до 800 mg като начална доза,

Общо 129 субекта са лекувани, 84 с GT1a, 41 с GT1b, 1 с GT1 други, 3 с GT4 инфекция. Като цяло 61% са 
имали стадий на фиброза F0-F1, 26% F2, 9% F3 и 4% F4. 61% са имали предишен опит с HCV лечение преди 
трансплантация. За имуносупресивни лекарства повечето пациенти са приемали такролимус (81%), а 
останалите са приемали циклоспорин.
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Сред всички GT1 субекти, които са били след чернодробна трансплантация, 111/114 (97,4%) са постигнали SVR12; с 2 
рецидивиращи след лечение и 1 пробив в лечението. Сред GT1 субектите, които са били след бъбречна 
трансплантация, 9/12 (75%) са постигнали SVR12; обаче не е имало вирусологични неуспехи. Всички 3 (100%) субекта 
с GT 4 инфекция, които са били след чернодробна трансплантация, са постигнали SVR12

Клинично изпитване при пациенти, получаващи хронична опиоидна заместителна терапия

Във фаза 2, многоцентрово, отворено, проучване с едно рамо, 38 нелекувани или лекувани с pegIFN/RBV, 
нецирозни субекти с генотип 1 инфекция, които са били на стабилни дози метадон (N=19) или бупренорфин с 
или без налоксон (N=19) получава 12 седмици дасабувир в комбинация с омбитасвир/паритапревир/ритонавир и 
рибавирин. Лекуваните субекти са имали средна възраст от 51 години (диапазон: 26 до 64); 65,8% са мъже и 5,3% 
са чернокожи. Мнозинството (86,8%) са имали изходни нива на HCV РНК от най-малко 800 000 IU/mL и 
мнозинството (84,2%) са имали инфекция с генотип 1а; 15,8% са имали портална фиброза (F2) и 5,3% са имали 
мостова фиброза (F3); и 94,7% са били наивни на предишно лечение с HCV.

Като цяло 37 (97,4%) от 38 субекта са постигнали SVR12. Нито един субект не е имал вирусологичен неуспех или рецидив по 

време на лечението.

РУБИН-I; нелекувани или с pegIFN + RBV с или без цироза, които имат тежко бъбречно увреждане или 
краен стадий на бъбречно заболяване (ESRD)

Дизайн:
лечение:

многоцентрово, отворено
дасабувир и омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без RBV за 12 или 24 
седмици

Тежкото бъбречно увреждане или ESRD включва CKD етап 4, дефиниран като eGFR <30-15 mL/min/1,73 m2или ХБН 
Етап 5, дефиниран като <15 mL/min/1,73 m2или изискваща хемодиализа. Лекуваните субекти (N=68) са имали 
средна възраст 58 години (диапазон: 32-77 години); 83,8% са мъже; 58,8% са черни; 73,5% от субектите са били 
заразени с HCV GT1a; 75,0%% са имали стадий 5 CKD и 69,1% са били на хемодиализа.

Шестдесет и четири от 68 (94,1%) субекта са постигнали SVR12. Един субект е имал рецидив на седмица след лечението, 2 субекта 

са преустановили преждевременно изпитваното лекарство и 1 субект е имал липсващи данни за SVR12.

Вижте също раздел 4.8 за обсъждане на информацията за безопасност за RUBY-I.

В друго отворено проучване фаза 3b, оценяващо 12 седмици на омбитасвир/паритапревир/ритонавир 
със или без дасабувир и без RBV при нецирозни, нелекувани пациенти с GT1a и GT4 с ХБН стадий 4 или 5 
(Ruby II), скоростта на SVR12 е 94,4% (17/18), като нито един субект не е имал вирусологичен неуспех или 
рецидив на лечението.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отложи задължението за предоставяне на резултатите от проучвания с дасабувир 
и омбитасвир/паритапревир/ритонавир в една или повече подгрупи от педиатричната популация при лечение на 
хроничен хепатит С (вижте точка 4.2 за информация относно употребата при педиатрията).

5.2 Фармакокинетични свойства

Фармакокинетичните свойства на комбинацията от дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир са 
оценени при здрави възрастни индивиди и при пациенти с хроничен хепатит С. Таблица 18 показва средна 
стойност на Cмакси AUC на дасабувир 250 mg два пъти дневно с омбитасвир/паритапревир/ритонавир 25 mg/150 
mg/100 mg веднъж дневно след многократни дози с храна при здрави доброволци.
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Таблица 18. Средна геометрична стойност Cмакс, AUC на многократни дози дасабувир 250 mg два пъти дневно и 

омбитасвир/паритапревир/ритонавир 25 mg/150 mg/100 mg веднъж дневно с храна при здрави доброволци

° Смакс(ng/ml) (CV%) AUC (ng*hr/ml) (CV%)
Дасабувир 1030 (31) 6840 (32)

Абсорбция

Дасабувир се абсорбира след перорално приложение със средна стойност на Tмаксот приблизително 4 до 5 часа. Експозицията на 

дасабувир се увеличава пропорционално на дозата и кумулирането е минимално. Фармакокинетично стационарно състояние за 

дасабувир при едновременно приложение с омбитасвир/паритапревир/ритонавир се постига след приблизително 12 дни от 

дозирането.

Ефекти от храната

Дасабувир трябва да се приема с храна. Всички клинични проучвания с дасабувир са 
проведени след прием с храна.

Храната повишава експозицията (AUC) на дасабувир с до 30% спрямо състоянието на гладно. Увеличението на експозицията е сходно 

независимо от типа храна (напр. високо съдържание на мазнини спрямо умерено съдържание на мазнини) или съдържанието на калории 

(приблизително 600 kcal срещу приблизително 1000 kcal). За да се увеличи максимално усвояването, дасабувир трябва да се приема с 

храна, без да се има предвид съдържанието на мазнини или калории.

Разпределение

Дасабувир се свързва силно с плазмените протеини. Свързването с плазмените протеини не се променя значително при 
пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане. Съотношението на концентрацията в кръвта към плазмата при хора 
варира от 0,5 до 0,7, което показва, че дасабувир се разпределя предимно в плазменото отделение на цяла кръв. 
Дасабувир е по-голям от 99,5%, а главният метаболит на М1 на дасабувир е 94,5% свързан с човешки плазмени протеини 
в диапазон на концентрация от 0,05 до 5 -g/mL. В стационарно състояние съотношението на експозиция на M1 към 
дасабувир е приблизително 0,6. Като се вземе предвид свързването с протеини и инвитроактивност на M1 срещу HCV 
генотип 1, се очаква неговият принос към ефикасността да бъде подобен на този на дасабувир. В допълнение, M1 е 
субстрат на чернодробните транспортери за поемане на OATP и OCT1 и по този начин концентрацията на хепатоцитите 
и по този начин приносът към ефикасността може да бъде по-голям от дасабувир.

Биотрансформация

Дасабувир се метаболизира предимно от CYP2C8 и в по-малка степен от CYP3A. След 400 mg14Дозата на С-дасабувир при 
хора, непромененият дасабувир е основният компонент (приблизително 60%) от свързаната с лекарството 
радиоактивност в плазмата. В плазмата са идентифицирани седем метаболита. Най-разпространеният плазмен 
метаболит е M1, който представлява 21% от свързаната с лекарството радиоактивност (AUC) в циркулацията след 
еднократна доза; образува се чрез оксидативен метаболизъм предимно от CYP2C8.

Елиминиране

След дозиране на дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир, средният плазмен полуживот на 
дасабувир е приблизително 6 часа. След 400 mg14При доза С-дасабувир, приблизително 94% от 
радиоактивността се открива във фекалиите с ограничена радиоактивност (приблизително 2%) в урината. 
Непромененият дасабувир представлява 26,2%, а М1 - 31,5% от общата доза във фекалиите. M1 се изчиства 
главно чрез директна жлъчна екскреция с приноса на UGT-медиирана глюкуронизация и, в малка степен, 
оксидативен метаболизъм.

Дасабувир не инхибира органичен анионен транспортер (OAT1)in vivoи не се очаква да инхибира органични 
катионни транспортери (OCT2), органични анионни транспортери (OAT3) или множество лекарства и токсини
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екструзионни протеини (MATE1 и MATE2K) в клинично значими концентрации; следователно, дасабувир не 
повлиява транспорта на лекарствения продукт от тези протеини.

Специални популации

Възрастен

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ на данни от клинични проучвания Фаза 3, 10-годишно 
увеличение или намаляване на възрастта от 54 години (средната възраст във Фаза 3 проучвания) би довело до <10% 
промяна в експозициите на дасабувир. Няма фармакокинетична информация при пациенти >75 години.

Секс или телесно тегло
Въз основа на популационния фармакокинетичен анализ на данните от Фаза 3 клинични проучвания, жените биха 
имали приблизително 14 до 30% по-високи експозиции на дасабувир в сравнение с мъжете. Промяна на телесното 
тегло с 10 kg от 76 kg (средно тегло във фаза 3 проучвания) би довела до <10% промяна в експозициите на дасабувир.

Раса или етническа принадлежност

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ на данни от фаза 3 клинични проучвания, азиатските субекти са имали 29% 

до 39% по-високи експозиции на дасабувир в сравнение с неазиатските субекти.

Бъбречна недостатъчност

Фармакокинетиката на комбинацията от омбитасвир 25 mg, паритапревир 150 mg и ритонавир 100 mg, с 
дасабувир 400 mg е оценена при субекти с лека (CrCl: 60 до 89 ml/min), умерена (CrCl: 30 до 59 ml/min) и 
тежко (CrCl: 15 до 29 ml/min) бъбречно увреждане, в сравнение с лица с нормална бъбречна функция.

При лица с леко, умерено и тежко бъбречно увреждане, средните стойности на AUC на дасабувир са съответно 
с 21% по-високи, 37% по-високи и 50% по-високи. Стойностите на AUC на дасабувир M1 са съответно 6% по-
ниски, 10% по-ниски и 13% по-ниски.

Промените в експозицията на дасабувир при лица с леко, умерено и тежко бъбречно увреждане не се считат за 
клинично значими. Ограничените данни при пациенти с краен стадий на бъбречно заболяване показват липса на 
клинично значими промени в експозицията и при тази група пациенти. Не се налага коригиране на дозата на 
дасабувир при пациенти с леко, умерено или тежко бъбречно увреждане или краен стадий на бъбречно заболяване на 
диализа (вж. точка 4.2).

Чернодробно увреждане
Фармакокинетиката на комбинацията от дасабувир 400 mg, с омбитасвир 25 mg, паритапревир 200 mg и 
ритонавир 100 mg е оценена при пациенти с лека (Child-Pugh A), умерена (Child-Pugh B) и тежка (Child-
Pugh C) чернодробно увреждане, в сравнение с лица с нормална чернодробна функция.

При лица с леко, умерено и тежко чернодробно увреждане, стойностите на AUC на дасабувир са съответно 17% 
по-високи, 16% по-ниски и 325% по-високи. Стойностите на AUC на метаболита дасабувир M1 са непроменени, 
съответно с 57% по-ниски и 77% по-високи. Свързването на дасабувир с плазмените протеини и неговия 
метаболит М1 не се различава значително при лица с чернодробно увреждане в сравнение с нормални 
контролни субекти (вж. точки 4.2, 4.4 и 4.8).

Педиатрична популация
Фармакокинетиката на дасабувир с омбитасвир/паритапревир/ритонавир при педиатрични пациенти не 
е изследвана (вж. точка 4.2).
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5.3 Предклинични данни за безопасност

Дасабувир не е генотоксичен в група отинвитроилиin vivoанализи, включително бактериална мутагенност, хромозомна 
аберация с помощта на човешки лимфоцити от периферна кръв иin vivoмикроядрени анализи на плъхове.

Дасабувир не е канцерогенен в 6-месечно проучване с трансгенни мишки до най-високата тествана доза (2 g/
kg/ден), което води до експозиции на AUC на дасабувир приблизително 19 пъти по-високи от тези при хора при 
препоръчваната доза от 500 mg (250 mg два пъти дневно).

По същия начин, дасабувир не е канцерогенен в 2-годишно проучване при плъхове до най-високата тествана доза 
(800 mg/kg/ден), което води до експозиции на дасабувир приблизително 19 пъти по-високи от тези при хора при 500 
mg.

Дасабувир няма ефект върху ембрио-феталната жизнеспособност или върху фертилитета при гризачи и не е 
тератогенен при два вида. Не са докладвани неблагоприятни ефекти върху поведението, репродукцията или 
развитието на потомството. Най-високата тествана доза дасабувир е довела до експозиции, равни на 16 до 24 пъти 
(плъх) или 6 пъти (зайци) експозиции при хора при максималната препоръчвана клинична доза.

Дасабувир е преобладаващият компонент, наблюдаван в млякото на кърмещи плъхове, без ефект върху кърмачетата. 

Елиминационният полуживот в млякото на плъхове е малко по-кратък, отколкото в плазмата, AUC е около 2 пъти от този в 

плазмата. Тъй като дасабувир е субстрат на BCRP, разпределението в млякото може да се промени, ако този транспортер е 

инхибиран или индуциран от едновременното приложение на други лекарствени продукти. Материалът, получен от дасабувир, 

се пренася минимално през плацентата при бременни плъхове.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Ядро на таблета

Микрокристална целулоза (E 460(i)) 
Лактоза монохидрат
Коповидон
Кроскармелоза натрий
Колоиден безводен силициев диоксид (E 
551) Магнезиев стеарат (E 470b)

Филмово покритие

Поли(винил алкохол) (E 1203) 
Титанов диоксид (E 171) 
Макрогол (3350)
талк (E 553b)
Жълт железен оксид (E 172) 

Червен железен оксид (E 172) 

Черен железен оксид (E 172)

6.2 Несъвместимости

Не е приложимо.

6.3 Срок на годност

3 години
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6.4 Специални предпазни мерки при съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

6.5 Естество и съдържание на контейнера

PVC/PE/PCTFE блистерни опаковки от алуминиево фолио.

Опаковка от 56 таблетки (картонена опаковка, съдържаща 4 вътрешни картонени опаковки по 14 таблетки всяка).

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните 

изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Лудвигсхафен
Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

ЕС/1/14/983/001

9. ДАТА НА ПЪРВОТО РАЗРЕШЕНИЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО

Дата на първото разрешение: 15 януари 2015 г. Дата на 

последното подновяване: 26 септември 2019 г.

10. ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е налична на уебсайта на Европейската агенция по 
лекарстватаhttp://www.ema.europa.eu .
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

А. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАРТИДИ

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ДОСТАВКАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО

° С. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 
УПОТРЕБА

Д. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА И 
ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
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A. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(И) ЗА ПУСКАНЕ НА ПАРТИДИ

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Лудвигсхафен
ГЕРМАНИЯ

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ДОСТАВКАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО

Лекарственият продукт подлежи на ограничено медицинско предписание (вж. Приложение I: Резюме на 

характеристиките на продукта, раздел 4.2).

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 
УПОТРЕБА

-Периодични актуализирани доклади за безопасност (PSUR)

Изискванията за представяне на PSUR за този лекарствен продукт са посочени в списъка с референтни дати на Съюза 

(списък EURD), предвиден съгласно член 107в, параграф 7 от Директива 2001/83/ЕО и всички последващи 

актуализации, публикувани в европейската интернет страница за лекарства. портал.

D. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА И 
ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

-План за управление на риска (RMP)

Притежателят на разрешението за пускане на пазара (ПРУ) извършва необходимите дейности и интервенции по 

фармакологична бдителност, описани подробно в съгласувания ПУР, представен в Модул 1.8.2 на разрешението за търговия 

и всички договорени последващи актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се изпрати:
-
-

По искане на Европейската агенция по лекарствата;
Всеки път, когато системата за управление на риска се модифицира, особено в резултат на получена 
нова информация, която може да доведе до значителна промяна в профила полза/риск или в резултат 
на достигане на важен етап (фармакологична бдителност или минимизиране на риска).

-Задължение за провеждане на мерки след разрешаване

ПРУ трябва да извърши в рамките на посочения срок следните мерки:

Описание Краен срок

За да оцени рецидива на хепатоцелуларен карцином, свързан с дасабувир, притежателят на 

разрешение за употреба трябва да проведе и предостави резултатите от проспективно проучване за 

безопасност, като използва данни, получени от кохорта от добре дефинирана група пациенти, въз 

основа на съгласуван протокол. Окончателният доклад от проучването се представя от:

Q4 2021 г
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕТИКЕТИРАНЕ И ЛИСТОВКА
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А. ЕТИКЕТИРАНЕ
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ДАННИ ДА СЕ ИЗПИСАТ ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Външна картонена опаковка от множествена опаковка, съдържаща 56 (4 опаковки по 14) филмирани таблетки - включително синя кутия

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Exviera 250 mg филмирани таблетки 
дасабувир

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА АКТИВНОТО(И) ВЕЩЕСТВО(Я)

Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg дасабувир (като натриев монохидрат).

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Също така съдържа лактоза. Вижте листовката за повече информация.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ

Групова опаковка: 56 (4 опаковки по 14) филмирани таблетки

5. НАЧИН И ПЪТ(Я) НА ПРИЛАГАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Орална 

употреба

Предприемеединтаблетка сутрин. 
Предприемеединтаблетка вечер.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА 
НА МЯСТО ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА ГОДНОСТ

EXP

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ЛЕКАРСТВЕН 
ПРОДУКТ ИЛИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТАКИВА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, АКО СА ИЗПОЛЗВАНИ
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11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Лудвигсхафен
Германия

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

ЕС/1/14/983/001

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Много

14. ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

15. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛ

exviera

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР – 2D БАРКОД

Включен е 2D баркод, носещ уникалния идентификатор.

18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР - ЧЕТИМИ ДАННИ

НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР:

SN:
NN:

53



ДАННИ ДА СЕ ИЗПИСАТ ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Вътрешна картонена опаковка от 14 филмирани таблетки – без синя кутия

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Exviera 250 mg филмирани таблетки 
дасабувир

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА АКТИВНОТО(И) ВЕЩЕСТВО(Я)

Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg дасабувир (като натриев монохидрат).

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Също така съдържа лактоза.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ

14 филмирани таблетки
Компонент от множествена опаковка, не може да се продава отделно.

5. НАЧИН И ПЪТ(Я) НА ПРИЛАГАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Орална 

употреба

Предприемеединтаблетка сутрин. 
Предприемеединтаблетка вечер.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА 
НА МЯСТО ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА ГОДНОСТ

EXP

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
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10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ЛЕКАРСТВЕН 
ПРОДУКТ ИЛИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТАКИВА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, АКО СА ИЗПОЛЗВАНИ

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Лудвигсхафен
Германия

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

ЕС/1/14/983/001

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Много

14. ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

15. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛ

exviera

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР – 2D БАРКОД

18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР – ДАННИ, ЧЕТИМИ ОТ ЧОВЕКА
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МИНИМАЛНИ ДАННИ, ДА СЕ ПОЯВЯВАТ ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ

БЛИСТЕРНО ФОЛИО

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Exviera 250 mg таблетки 
дасабувир

2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie (като лого)

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Много

5. ДРУГИ
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B. ЛИСТОВКА
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Листовка: Информация за пациента

Ексвиера 250 mg филмирани таблетки
дасабувир

Това лекарство подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързо идентифициране на нова информация за 

безопасност. Можете да помогнете, като съобщите за всички странични ефекти, които може да получите. Вижте края на раздел 4 за 

това как да докладвате нежелани реакции.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

-
-
-

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
техните признаци на заболяване са същите като вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Exviera и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Exviera
3. Как да приемате Exviera
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Exviera

6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Exviera и за какво се използва

Exviera съдържа активното вещество дасабувир. Exviera е антивирусно лекарство, използвано за лечение на възрастни с 

хроничен (продължителен) хепатит С (инфекциозно заболяване, което засяга черния дроб, причинено от вируса на хепатит С).

Exviera действа, като спира размножаването на вируса на хепатит С и инфектирането на нови клетки, като по този 

начин изчиства вируса от кръвта ви за определен период от време.

Таблетките Exviera не действат самостоятелно. Те винаги се приемат с друго антивирусно лекарство, 
съдържащо омбитасвир/паритапревир/ритонавир. Някои пациенти могат също да приемат антивирусно 
лекарство, наречено рибавирин. Вашият лекар ще обсъди с Вас кои от тези лекарства да приемате с Exviera.

Много е важно да прочетете и листовките за другите антивирусни лекарства, които приемате с Exviera. 
Ако имате въпроси относно вашите лекарства, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Exviera

Не приемайте Exviera:
-
-
-

Ако сте алергични към дасабувир или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако 

имате умерени до тежки чернодробни проблеми, различни от хепатит С.

Ако приемате някое от лекарствата, изброени в следващата таблица. Това е така, защото могат да възникнат сериозни или 

животозастрашаващи ефекти, когато Exviera и омбитасвир/паритапревир/ритонавир се приемат с тези лекарства. Тези 

лекарства могат да повлияят на начина, по който действат Exviera и омбитасвир/паритапревир/ритонавир, а Exviera и 

омбитасвир/паритапревир/ритонавир могат да повлияят на действието на тези други лекарства.
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Лекарства, които не трябва да приемате с Exviera

Лекарство или активно вещество Предназначение на лекарството

карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал за епилепсия
ефавиренц, етравирин, невирапин за ХИВ инфекция
Апалутамид, ензалутамид за рак на простатата
лекарства, съдържащи етинилестрадиол, като тези, 

съдържащи се в повечето противозачатъчни хапчета и 

вагинални пръстени, използвани за контрацепция

за контрацепция

гемфиброзил за понижаване на холестерола и други мазнини в 

кръвта

митотан за някои тумори на надбъбречните жлези
рифампицин за бактериални инфекции

жълт кантарион (хиперикум перфоратум) билково лекарство за тревожност и 
лека депресия. Това лекарство се 
отпуска без рецепта

Не приемайте Exviera, ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар 

или фармацевт, преди да приемете Exviera.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Exviera, ако:
- имате чернодробно заболяване, различно от хепатит С;

- имате настояща или предишна инфекция с вируса на хепатит В, тъй като Вашият лекар може да иска да Ви наблюдава 
по-внимателно.
- имат диабет. Може да се наложи по-внимателно проследяване на нивата на кръвната Ви глюкоза и/или 
коригиране на лекарствата Ви за диабет след започване на Exviera. Някои пациенти с диабет са имали ниски 
нива на кръвната захар (хипогликемия) след започване на лечение с лекарства като Exviera.

Когато приемате Exviera и омбитасвир/паритапревир/ритонавир, уведомете Вашия лекар, ако имате следните симптоми, тъй 

като те може да са признак на влошаване на чернодробните проблеми:

- Чувствате се гадно (гадене), гадене (повръщане) или губите апетит.
- Забележете пожълтяване на кожата или очите си.

- Урината ви е по-тъмна от нормалното.
- Объркване
- Забележете подуване на областта на стомаха

Ако някое от горните се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете 
Exviera.

Уведомете Вашия лекар, ако имате анамнеза за депресия или психиатрично заболяване. Депресия, включително 
суицидни мисли и поведение, се съобщава при някои пациенти, приемащи това лекарство, особено при пациенти с 
анамнеза за депресия или психиатрично заболяване или при пациенти, приемащи рибавирин с това лекарство. Вие 
или вашият полагащ грижи трябва незабавно да информирате Вашия лекар за всякакви промени в поведението или 
настроението и за всякакви суицидни мисли, които може да имате.

Кръвни изследвания

Вашият лекар ще изследва кръвта Ви преди, по време и след лечението с Exviera. Това е така, за да може 
Вашият лекар:
-
-
-

Решете какви други лекарства трябва да приемате с Exviera и за колко време. Потвърдете 
дали лечението Ви е подействало и дали сте свободни от вируса на хепатит С.
Проверете за странични ефекти на Exviera или други антивирусни лекарства, които Вашият лекар Ви е предписал да 
използвате с Exviera (като „омбитасвир/паритапревир/ритонавир” и „рибавирин”).

Деца и юноши
Не давайте Exviera на деца и юноши под 18 години. Употребата на Exviera при деца и 
юноши все още не е проучена.
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Други лекарства и Exviera
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 

лекарства.

Има си някои лекарстване трябва да приемас Exviera - вижте предишната таблица „Лекарства, които не 
трябва да приемате с Exviera”.

Кажете на Вашия лекар или фармацевтпреди да приемете Exviera, ако приемате някое от лекарствата в таблицата 
по-долу. Може да се наложи лекарят да промени Вашата доза от тези лекарства. Уведомете Вашия лекар или 
фармацевт преди да приемете Exviera, ако използвате и хормонални контрацептиви. Вижте раздела за контрацепция 
по-долу.

Лекарства, за които трябва да кажете на Вашия лекар, преди да приемете Exviera

Лекарство или активно вещество Предназначение на лекарството

алпразолам, диазепам за тревожност, пристъпи на паника и проблеми 

със съня

циклоспорин, еверолимус, сиролимус, такролимус за потискане на имунната система
циклобензаприн, каризопродол за мускулни спазми
дабигатран за разреждане на кръвта

деферазирокс за да помогне за намаляване на нивата на желязо в кръвта

дигоксин, амлодипин за сърдечни проблеми или високо кръвно 

налягане

фуроземид за натрупване на твърде много течности в 
тялото

хидрокодон за болка
иматиниб за лечение на някои видове рак на 

кръвта
левотироксин за проблеми с щитовидната жлеза

дарунавир/ритонавир, атазанавир/ритонавир, рилпивирин за ХИВ инфекция
омепразол,ланзопразол, езомепразол за стомашни язви и други стомашни 

проблеми
розувастатин, правастатин, флувастатин, питавастатин за понижаване на холестерола в кръвта

s-мефенитоин за епилепсия
терифлуномид за множествена склероза

сулфасалазин за лечение и управление на възпалително 

заболяване на червата или за лечение на 

ревматоиден артрит

варфарин и други подобни лекарства, наречени антагонисти 
на витамин К*

за разреждане на кръвта

* Може да се наложи Вашият лекар да увеличи честотата на кръвните Ви изследвания, за да провери доколко кръвта Ви може да се 

съсирва.

Ако някое от горните се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете 
Exviera.

Бременност и контрацепция

Ефектите на Exviera по време на бременност не са известни. Exviera не трябва да се използва по време на бременност или при 

жени с детероден потенциал, които не използват ефективна контрацепция.

- Вие или вашият партньор трябва да използвате ефективен метод за контрацепция по време на лечението. 

Контрацептивни лекарства, които съдържат етинилестрадиол, не могат да се използват в комбинация с Exviera. 

Попитайте Вашия лекар за най-добрата контрацепция за Вас.
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Необходими са допълнителни предпазни мерки, ако Exviera се приема заедно с рибавирин. Рибавирин може да причини 

тежки вродени дефекти. Рибавирин остава дълго време в тялото след спиране на лечението и поради това е необходима 

ефективна контрацепция както по време на лечението, така и известно време след това.

- Съществува риск от вродени дефекти, когато рибавирин се дава на пациентка, която 
забременява.

- Може също да има риск от вродени дефекти, ако рибавирин се приема от пациент от мъжки пол, чиято 
половинка забременее.

- Прочетете много внимателно раздела „Контрацепция” в листовката за рибавирин. 
Важно е и мъжете, и жените да прочетат информацията.

- Ако Вие или Вашият партньор забременеете по време на лечение с Exviera и рибавирин или през 
следващите месеци, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.

Кърмене
Не трябва да кърмите по време на лечението с Exviera. Не е известно дали активното вещество в 
Exviera (дасабувир) преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини
Някои пациенти съобщават, че се чувстват много уморени, когато приемат Exviera с други лекарства за инфекция с 
хепатит С. Ако се чувствате уморени, не шофирайте и не работете с машини.

Exviera съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да 
приемете това лекарство.

3. Как да приемате Exviera

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не 

сте сигурни.

Таблетките Exviera не действат самостоятелно. Те винаги се приемат с други антивирусни лекарства като омбитасвир/
паритапревир/ритонавир. Вашият лекар може също да Ви предпише антивирусно лекарство, наречено рибавирин.

Колко да приемате
Препоръчителната доза е една таблетка, два пъти дневно. Приемайте една таблетка сутрин и една таблетка 
вечер.

Как да приемате

-
-
-

Приемайте таблетките с храна. Видът на храната не е важен. 
Поглъщайте таблетките цели с вода.
Не дъвчете, смачквайте или чупете таблетките, тъй като те могат да имат горчив вкус.

Колко дълго да приемате Exviera
Вие ще приемате Exviera за 8, 12 или 24 седмици. Вашият лекар ще Ви каже колко дълго ще продължи 
лечението Ви. Не спирайте приема на Exviera, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Много е важно да завършите 
пълния курс на лечение. Това ще даде на лекарствата най-добрия шанс да изчистят инфекцията с вируса на 
хепатит С.

61



Ако сте приели повече от необходимата доза Exviera

Ако случайно приемете повече от препоръчаната доза, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар или да отидете 
в най-близката болница. Дръжте опаковката с лекарството със себе си, за да можете лесно да опишете какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Exviera

Важно е да не пропускате доза от това лекарство. Ако пропуснете една доза и тя е:
-
-

Повече от 6 часадо следващата доза - приемете пропуснатата доза с храна възможно най-скоро. По-малко от 6 
часадо следващата доза - не приемайте пропуснатата доза, вземете следващата си доза както обикновено с храна.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на Exviera и говорете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ, ако се случи 

някое от следните:

Странични ефекти при прием на Exviera с омбитасвир/паритапревир/ритонавир със или без 
рибавирин:
Неизвестна честота:не могат да бъдат оценени въз основа на наличните данни

- Сериозни алергични реакции, признаците могат да включват: о

о
о
о

Влошаване на чернодробните проблеми. Симптомите включват: о

о
о
о
о

Затруднено дишане или преглъщане
Световъртеж или световъртеж, което може да се дължи на ниско кръвно налягане 
Подуване на лицето, устните, езика или гърлото
Обрив и сърбеж по кожата

-
Чувствате се гадно (гадене), прилошавате (повръщате) или губите апетит. 

Забележете пожълтяване на кожата или очите

Урината ви е по-тъмна от нормалното 
Объркване
Забележете подуване на областта на стомаха

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Странични ефекти при прием на Exviera с омбитасвир/паритапревир/
ритонавир: Чести:може да засегне до 1 на 10 души
-Сърбеж.
рядко:може да засегне до 1 на 1000 души
- Подуване на слоевете на кожата, което може да засегне всяка част от тялото, включително лицето, езика или 

гърлото и може да причини затруднено преглъщане или дишане (ангиоедем)

Странични ефекти при прием на Exviera и омбитасвир/паритапревир/ритонавир с рибавирин: 
Много чести:може да засегне повече от 1 на 10 души
-
-
-
-
-
-
Често срещани:може да засегне до 1 на 10 души

-
-

Чувство на много умора (умора) 

Повръщане (гадене)

Сърбеж

Проблеми със съня (безсъние)
Чувство на слабост или липса на енергия 

(астения). диария

Анемия (нисък брой червени кръвни клетки). 

Повръщане
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нечести:може да засегне до 1 на 100 души
-Дехидратация
рядко:може да засегне до 1 на 1000 души
- Подуване на слоевете на кожата, което може да засегне всяка част от тялото, включително лицето, езика или 

гърлото и може да причини затруднено преглъщане или дишане (ангиоедем)

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация относно безопасността на

националната система за докладване

изброени вПриложение V.

това лекарство.

5. Как да съхранявате Exviera

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте лекарството след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на 

годност се отнася до последния ден на този месец.

Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Exviera
-
-

Всяка таблетка съдържа 250 mg дасабувир (като натриев монохидрат). 
Другите съставки са:
- Ядро на таблетката: микрокристална целулоза (E 460(i)), лактоза монохидрат, коповидон, кроскармелоза 

натрий, колоиден безводен силициев диоксид (E 551), магнезиев стеарат (E 470b). Филмово покритие на 
таблетката: поли(винил алкохол) (E 1203), титанов диоксид (E 171), макрогол (3350), талк (E 553b), жълт железен 
оксид (E 172), червен железен оксид (E 172) и желязо черен оксид (Е 172).

-

Как изглежда Exviera и какво съдържа опаковката
Таблетките Exviera са бежови, овални филмирани таблетки, с размери 14,0 mm x 8,0 mm, маркирани с “AV2”. Таблетките Exviera 

са опаковани в блистери от фолио, съдържащи 2 таблетки. Всяка картонена кутия съдържа 56 таблетки (мултиопаковъчна 

кутия, съдържаща 4 вътрешни картонени опаковки по 14 таблетки).

Притежател на разрешение за употреба и 
производител AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstrasse
67061 Лудвигсхафен
Германия

За всякаква информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на притежателя на 

разрешението за употреба:

Белгия/Белгия/Белгия 
AbbVie SA
Тел/Тел: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Тел: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД

Люксембург/Люксембург
AbbVie SA
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Тел.: +359 2 90 30 430 Белгия/Белгия
Тел/Тел: +32 10 477811

Česká republika
AbbVie sro
Тел: +420 233 098 111

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

Дания
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Малта
VJSalomone Pharma Limited 
Тел: +356 22983201

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

Холандия
AbbVie BV
Тел: +31 (0)88 322 2843

Eesti
AbbVie OÜ
Тел: +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
Тел: +43 1 20589-0

Испания
AbbVie Испания, SLU
Тел: +34 91 384 09 10

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

Франция

AbbVie
Тел: +33 (0)1 45 60 13 00

Португалия

AbbVie, Lda.
Тел: +351 (0)21 1908400

Хърватска
AbbVie doo
Тел: +385 (0)1 5625 501

Румъния
AbbVie SRL
Тел: +40 21 529 30 35

Ирландия

AbbVie Limited
Тел: +353 (0)1 4287900

Словения
AbbVie Biofarmacevtska družba doo 
Тел: +386 (1)32 08 060

Ísland
Vistor hf.
Тел: +354 535 7000

Slovenská republika
AbbVie sro
Тел: +421 2 5050 0777

Италия

AbbVie Srl
Тел: +39 06 928921

Суоми/Финландия

AbbVie Oy
Puh/Тел: +358 (0)10 2411 200

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

Швеция
AbbVie AB
Тел: +46 (0)8 684 44 600

Латвия
AbbVie SIA
Тел: +371 67605000

Обединено кралство (Северна 
Ирландия) AbbVie Deutschland GmbH & 
Co. KG Тел: +44 (0)1628 561090
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Тази листовка е последно преработена в

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е налична на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: 
http://www.ema.europa.eu .
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