
EPREX®
epoetină alfa (r-HuEPO CHO)

FIȘA CU DATE

Utilizare în cancer

În unele studii, utilizarea agenților de stimulare a eritropoiezei (ESA) pentru a trata anemia la pacienții cu 
cancer a fost asociată cu o mortalitate crescută. ESA trebuie utilizate numai pentru tratarea anemiei care 
s-a dezvoltat ca urmare a chimioterapiei administrate concomitent și numai atunci când transfuzia de 
sânge nu este considerată adecvată. Nivelurile hemoglobinei nu trebuie să depășească 120 g/L (vezi 
secțiunea 4.4 ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE).

1. NUMELE PRODUSULUI

EPREX 1.000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută. 
EPREX 2.000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută. 
EPREX 3.000 UI/0,3 ml soluție injectabilă în seringă preumplută. 
EPREX 4.000 UI/0,4 ml soluție injectabilă în seringă preumplută. 
EPREX 5.000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută. 
EPREX 6.000 UI/0,6 ml soluție injectabilă în seringă preumplută. 
EPREX 8.000 UI/0,8 ml soluție injectabilă în seringă preumplută. 
EPREX 10.000 UI/1,0 ml soluție injectabilă în seringă preumplută. 
EPREX 20.000 UI/0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 
EPREX 30.000 UI/0,75 ml soluție injectabilă în seringă preumplută 
EPREX 40.000 UI/1,0 ml soluție injectabilă în seringă preumplută.
EPREX®este o soluție proteică tamponată sterilă, fără conservanți, de epoetină alfa (rch) în seringi 
preumplute. Seringile preumplute sunt prevăzute cu dispozitivul de protecție a acului PROTECS™.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ
Epoetină alfa (r-HuEPO CHO), produsă în celulele ovarelor de hamster chinezesc (CHO) prin tehnologia ADN 
recombinant.

O seringă preumplută de 0,5 ml conține 1.000 UI (8,4 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 0,5 ml conține 2.000 UI (16,8 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 0,3 ml conține 3.000 UI (25,2 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 0,4 ml conține 4.000 UI (33,6 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 0,5 ml conține 5.000 UI (42,0 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 0,6 ml conține 6.000 UI (50,4 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 0,8 ml conține 8.000 UI (67,2 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 1,0 ml conţine 10.000 UI (84,0 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 0,5 ml conține 20.000 UI (168,0 micrograme) de epoetină alfa.

CCDS(210910v12) 1 EPREX(211203)ADS

TITLE - RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN ALFA / 
EPOETIN ALFA / EPOGEN RETACRIT MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-recombinant-human-erythropoietin-alfa-epoetin-alfa-epogen-retacrit-online
https://www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/e/eprexinj.pdf


O seringă preumplută de 0,75 ml conține 30.000 UI (252,0 micrograme) de epoetină alfa. O 

seringă preumplută de 1,0 ml conține 40.000 UI (336,0 micrograme) de epoetină alfa.

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per doză, adică practic „fără sodiu”.

Pentru lista completă a excipienților, vezipct. 6.1 Lista excipienţilor.

3. FORMA FARMACEUTICĂ
Soluție injectabilă în seringă preumplută. 
Soluție limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicații terapeutice
EPREX este indicat pentru:

• Tratamentul anemiei severe de origine renală însoțită de simptome clinice la pacienții cu 
insuficiență renală care nu fac încă dializă.

• Anemia asociată cu insuficiență renală cronică la copii și adulți dializați.
• Anemia la pacienții cu afecțiuni maligne non-mieloide în care anemia se datorează efectului 

chimioterapiei administrate concomitent și în care transfuzia de sânge nu este considerată 
adecvată.

• Pacienți adulți cu anemie ușoară până la moderată (hemoglobină > 100 până la < 130 g/L) programați pentru o 
intervenție chirurgicală electivă cu o pierdere moderată de sânge (2-4 unități sau 900 până la 1800 ml) pentru a 
reduce expunerea la transfuzia de sânge alogen și pentru a facilita eritropoietica recuperare.

• Pentru a crește colectarea de sânge autolog și pentru a limita scăderea hemoglobinei la pacienții adulți anemici supuși 
unei intervenții chirurgicale majore și care nu sunt de așteptat să-și depună pre-depunerea necesarului complet de sânge 
perioperator.

4.2 Doză și mod de administrare
În timpul terapiei, parametrii hematologici trebuie monitorizați în mod regulat. Dozele trebuie individualizate 
pentru a se asigura că hemoglobina este menținută la un nivel adecvat pentru fiecare pacient.

Deoarece a fost observată o singură reacție anafilactică la un pacient în timpul testelor clinice, se 
recomandă ca prima doză să fie administrată sub supraveghere medicală.

Pentru tratamentul anemiei asociate cu insuficiență renală sau insuficiență renală 
cronică:
La pacienții cu insuficiență renală cronică, în care accesul intravenos este disponibil în mod obișnuit (pacienți cu 
hemodializă), administrarea EPREX pe cale intravenoasă este de preferat. Acolo unde accesul intravenos nu este 
ușor disponibil (pacient care nu este încă sub dializă și pacienți cu dializă peritoneală) EPREX poate fi administrat 
subcutanat (vezisecțiunea 4.4 – Aplazia pură a celulelor roșii).

La pacienţii aflaţi în hemodializă, EPREX trebuie administrat întotdeauna după terminarea dializei.

Adulti:
Doza inițială recomandată de epoetină alfa (rch) este de 50 UI/kg, de trei ori pe săptămână, administrată sub 
formă de injecție iv sau sc timp de 1-2 minute. Creșterile suplimentare ale dozei ar trebui să depindă de 
răspunsul inițial (rată propusă <20 g/L pe lună). Din cauza timpului necesar pentru eritropoieză - câteva zile 
pentru ca progenitorii eritroizi să se maturizeze și să fie eliberați în circulație
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- o creștere semnificativă clinic a hematocritului nu este de obicei observată în mai puțin de 2 săptămâni și poate necesita 
până la 6 săptămâni la unii pacienți.

Dacă este necesar, se recomandă creșterea dozei în trepte de 25 UI/kg la intervale de patru săptămâni. Dacă rata 
de creștere a hemoglobinei depășește 20 g/L pe lună la 50 UI/kg, de trei ori pe săptămână, trebuie efectuate 
ajustări în scădere a dozei în cantitatea administrată în fiecare doză și prin omiterea uneia dintre dozele 
săptămânale. Ajustări similare în scădere ale dozei ar trebui făcute dacă nivelul Hb depășește 120 g/L. În general, 
doza maximă nu trebuie să depășească 200 UI/kg de trei ori pe săptămână.

Când a fost atinsă o concentrație țintă a hemoglobinei de 100-120 g/L (95 până la 110 g/L la copii și 
adolescenți), doza totală de întreținere săptămânală (în medie 100-300 UI/kg) poate fi împărțită în două 
sau trei injecții.
La pacienții cu insuficiență renală cronică, concentrația de menținere a hemoglobinei nu trebuie să depășească limita 
superioară a intervalului de concentrație a hemoglobinei.

Datele disponibile indică faptul că pacienții care încep tratamentul la niveluri foarte scăzute de Hb (<60 g/L) pot necesita 
doze de întreținere mai mari decât cei care încep tratamentul cu Hb peste 80 g/L; cel din urmă grup de pacienți poate 
avea nevoie de doze săptămânale de până la 100 UI/kg.

Copii:

Pentru pacienții copii cu hemodializă: 

Tratamentul este împărțit în 2 etape:

Faza de corectare

50 UI/kg/3 ori pe săptămână pe cale intravenoasă.
trebuie făcută în pași de 25 UI/kg/3 ori pe săptămână la intervale de cel puțin 4 săptămâni până la atingerea 
obiectivului dorit.

Când este necesară o ajustare a dozei, aceasta

Faza de intretinere:

Trebuie efectuată ajustarea corespunzătoare a dozei pentru a menține concentrația de 
hemoglobină în intervalul dorit între 5,9 și 6,8 mmol/l. În general, copiii sub 30 kg necesită doze 
de întreținere mai mari decât copiii peste 30 kg și adulții. De exemplu, următoarele doze de 
întreținere au fost observate în studiile clinice după 6 luni de tratament.

Greutate (kg) Median Doza (UI/Kg administrată de 3 x

săptămână)

Doza obișnuită de întreținere
< 10 100 75 - 150

10 - 30 75 60 - 150
30 33 30 - 100

Datele clinice disponibile sugerează că acei pacienți a căror hemoglobină inițială este foarte scăzută (<6,8 g/
dL) pot necesita doze de întreținere mai mari decât cei a căror anemie inițială este mai puțin severă (>6,8 g/
dL).

Mod de administrare

• Produsele de medicamente parenterale trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și 
decolorare înainte de administrare. Produsul care prezintă particule sau decolorare nu 
trebuie utilizat. Nu agitați, agitarea poate denatura glicoproteina, făcând-o inactivă.

• Fiecare seringă EPREX este de unică folosință; numai o doză de EPREX trebuie administrată din fiecare 
seringă. Epoetina alfa în seringi de unică folosință nu conține conservanți. Nu reutilizați seringa. 
Aruncați porțiunea nefolosită.
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• Pregătiți EPREX pentru injecție din seringa preumplută.

• Se administrează sub formă de injecție iv sau sc timp de 1-2 
minute. urmați procedura de dializă.
prezenta simptome asemănătoare gripei.

La pacienţii dializaţi, injecţia trebuie
Injecția lentă peste 5 minute poate fi benefică celor care

• Pentru administrarea subcutanată, nu trebuie depășit un volum maxim de 1 ml la orice loc de 
injectare. În cazul unor volume mai mari, injecția trebuie împărțită în mai multe locuri. Injecțiile 
trebuie administrate la nivelul membrelor sau peretele abdominal anterior.

• Nu diluați și nu transferați în niciun alt recipient. A nu se administra prin perfuzie intravenoasă sau în 
asociere cu alte soluții medicamentoase.

În situațiile în care medicul stabilește că un pacient sau un îngrijitor poate administra EPREX 
subcutanat în siguranță și eficient, trebuie furnizate instrucțiuni cu privire la doza și administrarea 
corespunzătoare.

Injectarea EPREX

Dacă EPREX este injectat subcutanat; cantitatea injectată nu este în mod normal mai mare de un mililitru (1 ml) 
într-o singură injecție.

EPREX se administrează singur și nu se amestecă cu alte lichide injectabile.

Nu agitați seringile EPREX. Agitarea puternică prelungită poate deteriora produsul. Dacă produsul 
a fost agitat puternic, nu-l utilizați.

Cum se injectează subcutanat folosind o seringă preumplută

Seringile preumplute sunt prevăzute cu dispozitivul de protecție a acului PROTECS™ pentru a ajuta la prevenirea rănilor înțepate 
de ac după utilizare. Informațiile EPREX despre medicamentele de consum includ instrucțiuni complete pentru utilizarea și 
manipularea seringilor preumplute.

- Scoateți o seringă din frigider.Lichidul trebuie să ajungă la temperatura camerei. Acest lucru 
durează de obicei între 15 și 30 de minute. Nu îndepărtați capacul acului seringii în timp ce îl lăsați 
să ajungă la temperatura camerei.

- Verificați seringa,pentru a vă asigura că este doza potrivită, nu a depășit data de expirare, nu este 
deteriorată și lichidul este limpede și nu este înghețat.

- Alegeți un loc de injectare.Locurile bune sunt partea superioară a coapsei și în jurul abdomenului, 
dar departe de buric. Variați site-ul de la o zi la alta.

- Spala-ti mainile. Utilizați un tampon antiseptic pe locul injectării,pentru a-l dezinfecta.
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- Țineți seringa preumplută de corpul seringii cu acul acoperit îndreptat în sus.

- Nu țineți de capul pistonului, de piston, de aripile de protecție a acului sau de capacul acului.

- Nu trageți înapoi pistonul în niciun moment.

- Nu scoateți capacul acului din seringa preumplută până când nu sunteți gata să vă 
injectați EPREX.

- Scoateți capacul acului de pe seringăținând corpul și trăgând cu grijă capacul acului fără 
a-l răsuci. Nu împingeți pistonul, nu atingeți acul și nu agitați seringa.

- Nu atingeți aripile de protecție a acului pentru a preveni acoperirea prematură a acului cu dispozitivul de 
protecție a acului.

- Ciupiți un pliu de pieleîntre degetul mare și arătător. Nu o strângeți.

- Împingeți acul complet.

- Împingeți pistonul cu degetul mare până la capăt pentru a injecta tot lichidul.Împingeți-l încet și 
uniform, ținând pliul pielii ciupit. Apărătoarea acului nu se va activa decât dacă este administrată întreaga 
doză.Este posibil să auziți un clic când dispozitivul de protecție a acului a fost activat.

- Când pistonul este împins cât de departe, scoateți acul și lăsați pielea.

- Scoateți încet degetul mare de pe piston. Lăsați seringa să se miște în sus până când întregul ac este 
acoperit de protecția acului.

- Când acul este scos din piele, poate exista o mică sângerare la locul injectării. Asta 
este normal. Puteți apăsa un tampon antisepticpeste locul injectării timp de câteva 
secunde după injectare.

- Aruncați seringa folosităîntr-un recipient sigur.

- Luați doar o doză de EPREX din fiecare seringă. Dacă în seringă rămâne lichid după o injecție, 
seringa trebuie eliminată în mod corespunzător, nu refolosită.

Pentru tratamentul anemiei asociate cu afecțiuni maligne non-mieloide:

Adulti
Intervalul de concentrație al hemoglobinei trebuie să fie de 100 până la 120 g/L la bărbați și femei și nu 
trebuie depășit.

Doza inițială:

Doza inițială recomandată de EPREX este de 150 UI/kg sub formă de injecție subcutanată de trei ori pe săptămână timp 
de 4 săptămâni.

Creșteți doza:

Dacă hemoglobina a crescut cu cel puțin 10 g/L (0,62 mmol/L) sau numărul de reticulocite a crescut - 
40.000 celule/microlitru peste valoarea inițială după 4 săptămâni de tratament, doza trebuie să rămână 
la 150 UI/kg. Dacă creșterea hemoglobinei este < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) și numărul de reticulocite a 
crescut cu < 40.000 celule/microlitru peste valoarea inițială, creșteți doza la 300 UI/kg.

Dacă după încă 4 săptămâni de terapie la 300 UI/kg, hemoglobina a crescut - 10 g/L (-0,62 mmol/L) sau 
numărul de reticulocite a crescut - 40.000 celule/microlitru, doza trebuie să rămână la 300 UI/kg. Cu 
toate acestea, dacă hemoglobina a crescut < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) și numărul de reticulocite a crescut 
cu < 40.000 celule/microlitru peste valoarea inițială, răspunsul este puțin probabil și tratamentul 
trebuie întrerupt.
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Ar trebui evitată o rată de creștere a hemoglobinei mai mare de 10 g/L pe 2 săptămâni sau 20 g/L pe lună sau 
niveluri ale hemoglobinei > 120 g/L. Dacă hemoglobina crește cu mai mult de 10 g/L pe două săptămâni sau 20 g/
L pe lună, sau hemoglobina se apropie de 120 g/L, reduceți doza de Epoetină Alfa cu aproximativ 25-50%, în 
funcție de rata de creștere a hemoglobinei. Dacă hemoglobina depășește 120 g/l, întrerupeți terapia până când 
scade sub 120 g/l și apoi reluați Epoetin Alfa la o doză cu 25% mai mică decât doza anterioară.

Pacienți adulți programați pentru o intervenție chirurgicală electivă:

Trebuie utilizată calea de administrare subcutanată.
Doza recomandată este de 600 UI/kg EPREX administrată săptămânal timp de trei săptămâni (Zilele -21, -14 și -7) 
înainte de intervenția chirurgicală și în ziua intervenției chirurgicale. În cazurile în care există o nevoie medicală de 
a scurta timpul înainte de operație la mai puțin de trei săptămâni, 300 UI/kg EPREX trebuie administrate zilnic timp 
de 10 zile consecutive înainte de operație, în ziua intervenției chirurgicale și timp de patru zile imediat după 
aceea. . Administrarea EPREX trebuie întreruptă de îndată ce nivelul hemoglobinei atinge 150 g/L în perioada 
preoperatorie, chiar dacă nu au fost administrate toate dozele planificate de EPREX.

Pacienți adulți care suferă de chirurgie anemică într-un program de pre-
donare autolog (ABD):

Trebuie utilizată calea intravenoasă. Doza recomandată este de 300 – 600 UI/kg de două ori pe săptămână timp de trei 
săptămâni, împreună cu cel puțin 200 mg de fier elementar oral pe zi.

4.3 Contraindicații
• EPREX este contraindicat la pacienții cu hipertensiune arterială necontrolată, sensibilitate cunoscută la 

produsele derivate din celule de mamifere și/sau hipersensibilitate la orice componentă a produsului. 
Pacienții care dezvoltă aplazie pură eritrocitară (PRCA) în urma tratamentului cu orice produs de 
eritropoietină nu trebuie să primească EPREX sau orice altă eritropoietină.

• Utilizarea EPREX la pacienții programați pentru o intervenție chirurgicală electivă (și care nu participă la 
un program pre-depunere de sânge autolog) este contraindicată la pacienții cu boală coronariană, 
arterială periferică, carotidă sau vasculară cerebrală severă, inclusiv la pacienții cu infarct miocardic 
recent sau accident vascular cerebral.

• Pacienți operați care din orice motiv nu pot primi profilaxie sau tratament antitrombotic 
adecvat.

• Toate contraindicațiile asociate programelor de predonare autolog de sânge trebuie 
respectate la pacienții cărora li se suplimentează EPREX.

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Evenimente cardiovasculare și trombotice / creșterea mortalității
Evenimentele cardiovasculare și trombotice, cum ar fi ischemia și infarctul miocardic, hemoragia și infarctul 
cerebrovascular, atacurile ischemice tranzitorii, tromboza venoasă profundă, tromboza arterială, emboliile 
pulmonare, tromboza retiniană și ocluzia grefei de hemodializă au fost raportate la pacienții cărora li s-a 
administrat agenți de stimulare a eritropoiei, cum ar fi EPREX.

O incidență crescută a evenimentelor vasculare trombotice (TVE) a fost observată la pacienții cărora li 
s-a administrat ESA (vezisecțiunea 4.8) Acestea includ tromboze venoase și arteriale și embolie 
(inclusiv unele cu rezultate fatale), cum ar fi tromboza venoasă profundă, emboliile pulmonare, 
tromboza retiniană și infarctul miocardic. În plus, au fost raportate accidente cerebrovasculare (inclusiv 
infarct cerebral, hemoragie cerebrală și atacuri ischemice tranzitorii).
Riscul raportat de TVE trebuie evaluat cu atenție în raport cu beneficiile care pot fi obținute în urma 
tratamentului cu epoetină alfa, în special la pacienții cu factori de risc preexistenți.
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EPREX și alți agenți de stimulare a eritropoiezei au crescut riscul de deces și de evenimente cardiovasculare grave 
în studiile clinice controlate atunci când au fost administrate pentru a viza o hemoglobină mai mare de 120 g/L. A 
existat un risc crescut de evenimente tromboembolice arteriale și venoase grave, inclusiv infarct miocardic, 
accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă congestivă și ocluzie a grefei prin hemodializă. O rată de creștere 
a hemoglobinei mai mare de 10 g/L în 2 săptămâni poate contribui, de asemenea, la aceste riscuri.

La toți pacienții, concentrațiile de hemoglobină trebuie monitorizate îndeaproape din cauza unui risc potențial 
crescut de evenimente tromboembolice și de rezultate letale atunci când pacienții sunt tratați la concentrații de 
hemoglobină peste intervalul indicat de utilizare.

Potențial factor de creștere/progresie tumorală crescută
Epoetina alfa este un factor de creștere care stimulează în primul rând producția de globule roșii. La fel ca toți 
factorii de creștere, există o preocupare teoretică că epoetina alfa ar putea acționa ca un factor de creștere pentru 
orice tip de tumoră, în special pentru afecțiunile maligne mieloide. Agenții de stimulare a eritropoiezei (ESA), 
atunci când sunt administrați pentru a viza o hemoglobină mai mare de 120 g/L, au scurtat timpul până la 
progresia tumorii la pacienții cu cancer avansat de cap și gât care primesc radioterapie. De asemenea, ESA au 
scurtat supraviețuirea la pacienții cu cancer de sân metastatic care au primit chimioterapie atunci când au fost 
administrate la o hemoglobină țintă mai mare de 120 g/L.

Utilizare la pacienții cu cancer

Pacienților cu cancer tratați cu EPREX ar trebui să li se măsoare concentrațiile de hemoglobină în mod regulat 
până la atingerea unui nivel stabil și periodic ulterior.

ESA sunt factori de creștere care stimulează în primul rând producția de globule roșii. Receptorii de eritropoietină 
pot fi exprimați pe suprafața unei varietăți de celule tumorale. Ca și în cazul tuturor factorilor de creștere, există 
îngrijorarea că ESA ar putea stimula creșterea tumorilor.

În studiile clinice controlate, utilizarea EPREX și a altor ESA au arătat:
• scăderea controlului locoregional la pacienții cu cancer avansat de cap și gât care primesc 

radioterapie atunci când este administrat la o țintă de hemoglobină mai mare de 140 g/L,
• supraviețuirea globală scurtată și creșterea deceselor atribuite progresiei bolii la 4 luni la pacienții 

cu cancer de sân metastatic care primesc chimioterapie atunci când sunt administrate la o țintă de 
hemoglobină de 120-140 g/L,

• Un alt ESA (darbepoetin alfa) a crescut riscul de deces atunci când a fost administrat pentru a ținti 
o hemoglobină de 120 g/L la pacienții cu boală malignă activă care nu primesc nici chimioterapie, 
nici radioterapie. ESA nu sunt indicate pentru utilizare la această populație de pacienți.

Având în vedere cele de mai sus, decizia de a administra tratamentul cu eritropoietină recombinată ar 
trebui să se bazeze pe o evaluare beneficiu-risc cu participarea pacientului individual, care ar trebui să 
țină cont de contextul clinic specific. Factorii de luat în considerare în această evaluare includ: tipul de 
tumoră și stadiul acesteia; gradul de anemie; speranța de viață; mediul în care pacientul este tratat; și 
preferința pacientului.

Utilizare la pacienții cu insuficiență renală cronică

Pacienților cu insuficiență renală cronică tratați cu epoetină alfa trebuie să li se măsoare concentrațiile de 
hemoglobină în mod regulat până la atingerea unui nivel stabil și, ulterior, periodic.

La pacienții cu insuficiență renală cronică rata de creștere a hemoglobinei trebuie să fie de aproximativ 10 g/l pe 
lună și nu trebuie să depășească 20 g/l pe lună pentru a minimiza riscurile de creștere a hipertensiunii arteriale. 
Doza trebuie redusă atunci când hemoglobina se apropie de 120 g/l.

La pacienții cu insuficiență renală cronică, concentrația de menținere a hemoglobinei nu trebuie să depășească 
limita superioară a intervalului de concentrație țintă a hemoglobinei, așa cum se recomandă la Dozare și 
administrare. Nivelurile de hemoglobină vizate la 130 g/L sau mai mari pot fi asociate cu un risc mai mare de 
evenimente cardiovasculare, inclusiv deces.
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Pacienții cu insuficiență renală cronică și răspuns insuficient al hemogloblinei la terapia ESA pot prezenta un risc și 
mai mare de evenimente cardiovasculare și mortalitate decât alți pacienți.

Trombozele de șunt au apărut la pacienții hemodializați, în special la cei care au tendință de hipotensiune 
arterială sau ale căror fistule arteriovenoase prezintă complicații (de exemplu, stenoze, anevrisme etc.) Se 
recomandă revizuirea precoce a șuntului și profilaxia trombozei prin administrarea de acid acetilsalicilic, de 
exemplu. la acesti pacienti.

Hiperkaliemia a fost observată în cazuri izolate, deși cauzalitatea nu a fost stabilită. Electroliții 
serici trebuie monitorizați la pacienții cu insuficiență renală cronică. Dacă se detectează un nivel 
seric de potasiu crescut sau în creștere, atunci, pe lângă tratamentul adecvat al hiperkaliemiei, 
trebuie luată în considerare întreruperea administrării EPREX până la corectarea concentrației de 
potasiu seric.
Ca urmare a creșterii volumului de celule compacte, pacienții hemodializați care primesc EPREX necesită 
frecvent o creștere a dozei de heparină în timpul dializei. Dacă heparinizarea nu este optimă, este posibilă 
ocluzia sistemului de dializă.

La unele paciente de sex feminin cu insuficiență renală cronică, menstruația s-a reluat după terapia EPREX; 
ar trebui discutată posibilitatea unei potențiale sarcini și evaluată necesitatea contracepției.

Hipertensiune
Pacienții cu hipertensiune arterială necontrolată nu trebuie tratați cu EPREX; tensiunea arterială trebuie 
controlată în mod adecvat înainte de inițierea terapiei. Tensiunea arterială poate crește în timpul 
tratamentului anemiei cu EPREX. Crizele hipertensive cu encefalopatie și convulsii, care necesită atenția 
imediată a unui medic și îngrijiri medicale intensive, au apărut și în timpul tratamentului cu EPREX la 
pacienții cu tensiune arterială normală sau scăzută anterior. O atenție deosebită trebuie acordată durerilor 
de cap bruște, asemănătoare migrenei, ca un posibil semnal de avertizare (vezisecțiunea 4.8). Trebuie 
acordată o atenție deosebită monitorizării și controlării îndeaproape a tensiunii arteriale la pacienții tratați 
cu EPREX. În timpul tratamentului cu EPREX, pacienții trebuie informați cu privire la importanța respectării 
terapiei antihipertensive și a restricțiilor alimentare. Dacă tensiunea arterială este dificil de controlat după 
inițierea măsurilor adecvate, doza de EPREX trebuie redusă sau oprită temporar până când hemoglobina 
începe să scadă (vezi pct.secțiunea 4.2).

Aplazia pură a celulelor roșii

După tratamentul cu eritropoietine, a fost raportată aplazia pură a celulelor roșii (PRCA) mediată de 
anticorpi (eritroblastopenie). Cele mai multe cazuri de PRCA asociate cu EPREX au apărut la pacienții 
cărora li sa administrat subcutanat (SC). Calea SC trebuie utilizată numai atunci când accesul intravenos 
(IV) nu este ușor disponibil. De asemenea, rar au fost raportate cazuri la pacienţii cu hepatită C trataţi 
cu interferon şi ribavirină, când ESA sunt utilizate concomitent. ESA nu sunt aprobate în gestionarea 
anemiei asociate cu hepatita C.
La majoritatea acestor pacienți cu PRCA au fost raportați anticorpi la eritropoietine. La pacienții care 
dezvoltă o lipsă bruscă de eficacitate, trebuie investigate cauzele tipice de non-răspuns. Dacă nu se identifică 
nicio cauză, trebuie luată în considerare o examinare a măduvei osoase.

Dacă aplazia pură a celulelor roșii (PRCA) este diagnosticată, administrarea EPREX trebuie întreruptă imediat și 
trebuie luată în considerare testarea anticorpilor eritropoietinei. Dacă sunt detectați anticorpi la eritropoietină, 
pacienții nu trebuie să fie trecuți la un alt produs ESA, deoarece anticorpii anti-eritropoietină reacţionează 
încrucişat cu alte ESA. Alte cauze de aplazie pură a celulelor roșii trebuie excluse și trebuie instituită o terapie 
adecvată.
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Convulsii
EPREX trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu epilepsie, antecedente de convulsii sau afecțiuni 
medicale asociate cu o predispoziție la activitate convulsivă, cum ar fi infecții ale SNC și metastaze 
cerebrale.

Suplimentarea cu fier
Alte cauze ale anemiei (fier, acid folic sau vitamina B12deficiență, intoxicație cu aluminiu, infecție sau 
inflamație, pierderi de sânge, hemoliză și fibroză măduvă osoasă de orice origine) trebuie evaluate și 
tratate înainte de inițierea terapiei cu EPREX și atunci când se decide creșterea dozei. În cele mai multe 
cazuri, valorile feritinei din ser scad concomitent cu creșterea volumului celular compact. Pentru a 
asigura un răspuns optim la EPREX, trebuie asigurate rezerve adecvate de fier și trebuie administrate 
suplimentare cu fier dacă este necesar:

• Pentru pacienții cu insuficiență renală cronică, suplimentarea cu fier (fier elementar 200-300 mg/zi oral 
pentru adulți și 100-200 mg/zi orală pentru copii) este recomandată dacă nivelul feritinei serice este sub 
100 ng/mL.

• Pentru pacienții cu cancer, suplimentarea cu fier (fier elementar 200-300 mg/zi pe cale orală) este 
recomandată dacă saturația transferului este sub 20%.

• Pentru pacienții dintr-un program de predonare autologă, suplimentarea cu fier (fier elementar 
200 mg/zi pe cale orală) trebuie administrată cu câteva săptămâni înainte de inițierea 
predepozitului autolog pentru a obține rezerve mari de fier înainte de începerea terapiei cu EPREX 
și pe tot parcursul terapiei EPREX. .

• Pentru pacienții programați pentru o intervenție chirurgicală ortopedică majoră electivă, suplimentarea cu 
fier (fier elementar 200 mg/zi pe cale orală) trebuie administrată pe tot parcursul terapiei EPREX. Dacă este 
posibil, suplimentarea cu fier trebuie începută înainte de începerea terapiei cu EPREX pentru a obține rezerve 
adecvate de fier.

General
EPREX trebuie utilizat cu prudență la acei pacienți cu hipertensiune arterială preexistentă, boală vasculară 
ischemică, epilepsie, antecedente de convulsii sau afecțiuni medicale asociate cu o predispoziție la activitate 
convulsivă, cum ar fi infecții ale SNC și metastaze cerebrale.

Siguranța și eficacitatea epoetinei alfa nu au fost stabilite la pacienții cu boli hematologice 
subiacente (de exemplu, anemie hemolitică, siclemie, talasemie, porfirie).
Agenții de stimulare a eritropoiezei (ESA) nu sunt neapărat echivalenti. Prin urmare, trebuie 
subliniat faptul că pacienții trebuie să treacă de la un ESA (cum ar fi EPREX) la un alt ESA doar cu 
autorizarea medicului curant.
În timpul tratamentului cu epoetină alfa, poate exista o creștere moderată, dependentă de doză, a 
numărului de trombocite, în limitele normale. Aceasta regresează în timpul terapiei continue. În plus, a 
fost raportată trombocitemie peste limitele normale. Se recomandă monitorizarea regulată a 
numărului de trombocite în primele 8 săptămâni de tratament.
Foarte rar, a fost observată exacerbarea porfiriei la pacienții tratați cu EPREX cu insuficiență renală 
cronică. EPREX nu a determinat o excreție urinară crescută a metaboliților porfirinei la voluntari 
normali, chiar și în prezența unui răspuns eritropoetic rapid. Cu toate acestea, EPREX trebuie utilizat cu 
prudență la pacienții cu porfirie cunoscută.
O creștere a acidului uric seric poate apărea la pacienții a căror hemoglobină crește cu mai mult de 
aproximativ 20 g/l pe lună. În consecință, EPREX trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu antecedente 
de gută.
De asemenea, EPREX trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu insuficiență hepatică cronică. 
Siguranța și regimul de dozare a EPREX nu au fost stabilite în prezența disfuncției hepatice. 
Datorită metabolismului scăzut, pacienții cu disfuncție hepatică pot prezenta eritropoieză crescută 
cu EPREX.
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La un număr mic de pacienți tratați cu EPREX, au fost raportate reacții de formare a veziculelor și 
exfoliere a pielii, inclusiv eritem multiform și sindrom Stevens-Johnson (SJS)/necroliză epidermică toxică 
(NET). Întrerupeți imediat terapia cu EPREX dacă se suspectează o reacție cutanată severă, cum ar fi 
SJS/NET.

Capacul acului de pe seringa preumplută EPREX conține cauciuc natural uscat (un derivat al latexului), care 
poate provoca reacții alergice la persoanele sensibile la latex.

Dializă renală
Corectarea anemiei cu EPREX nu pare să afecteze eficiența dializei. Cu toate acestea, o creștere a 
apetitului ar putea duce la creșterea aportului de potasiu și la hiperkaliemie atât la pacienții dializați, 
cât și la cei predializă. Aceasta și alte modificări ale chimiei serului ar trebui gestionate prin modificări 
ale dietei și modificări ale prescripției de dializă, dacă este cazul.
Electroliții serici trebuie monitorizați la pacienții cu insuficiență renală cronică. Dacă se detectează un nivel seric de 
potasiu crescut (sau în creștere), trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu epoetină alfa până 
când hiperkaliemia este corectată.

În unele studii toxicologice preclinice la câini și șobolani, dar nu și la maimuțe, terapia cu epoetină 
alfa (rch) a fost asociată cu fibroza subclinică a măduvei osoase. Fibroza măduvei osoase este o 
complicație cunoscută a insuficienței renale cronice la om și poate fi legată de 
hiperparatiroidismul secundar sau de factori necunoscuți. Incidența fibrozei măduvei osoase nu a 
fost crescută într-un studiu pe pacienți dializați care au fost tratați cu EPREX timp de 12-19 luni, 
comparativ cu incidența fibrozei măduvei osoase într-un grup de control de pacienți dializați care 
nu fuseseră tratați cu EPREX. Într-un studiu de 13 săptămâni, câinii au fost tratați subcutanat sau 
intravenos cu 80, 240 sau 520 UI/kg/zi. Majoritatea câinilor tratați subcutanat și 50% dintre câinii 
tratați intravenos au dezvoltat anemie cu sau fără hipoplazie a măduvei osoase.

Utilizare în chirurgie

Anemia potențial corectabilă trebuie investigată și tratată în mod corespunzător înainte de a lua în considerare terapia 
cu EPREX înainte de intervenția chirurgicală electivă.

La pacienții cu o hemoglobină inițială de >130 g/L (8,1 mmol/L), nu poate fi exclusă posibilitatea ca 
tratamentul cu EPREX să fie asociat cu un risc crescut de evenimente vasculare trombotice 
postoperatorii. Prin urmare, nu trebuie utilizat la pacienții cu hemoglobină inițială
> 130 g/L (8,1 mmol/L).
Trebuie respectate toate precauțiile speciale asociate cu programele de pre-donare autologe, în 
special înlocuirea de rutină a volumului.
Practicile bune de gestionare a sângelui trebuie întotdeauna utilizate în cadrul perichirurgical.

Utilizare la copii
Eficacitate:Studiile clinice ale EPREX la copii au susținut următoarele efecte - corectarea anemiei; reducerea 
sau eliminarea necesarului de transfuzii; îmbunătățirea tendinței de sângerare în uremie; creșterea greutății 
și a apetitului; si reducerea anticorpilor citotoxici. Efectele posibile, dar nu concludente, au fost o 
îmbunătățire a capacității de efort și efectele cardiovasculare pe termen scurt. Efectele cardiovasculare pe 
termen lung, efectele asupra ratei de creștere, perspectivele îmbunătățite pentru transplantul renal și 
îmbunătățirea calității vieții nu au fost dovedite.

Siguranță:Sunt disponibile informații incomplete, în special cu privire la rata de modificare a hemoglobinei și a tensiunii 
arteriale.

Doza:Datele disponibile susțin o doză de 25 UI/kg de trei ori pe săptămână, mai degrabă decât 50 UI/kg de trei ori pe 
săptămână.
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4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune
Nu există interacțiuni semnificative clinic cunoscute cu medicamentele, dar efectul epoetinei alfa (rch) poate 
fi potențat de administrarea terapeutică simultană a unui agent hematinic, cum ar fi sulfatul feros, atunci 
când există o stare de deficiență.

Medicamentele care scad eritropoieza pot scădea răspunsul la epoetină alfa (rch).
Nu există dovezi care să indice că tratamentul cu epoetină alfa (rch) alterează metabolismul altor medicamente. Cu toate 
acestea, deoarece ciclosporina este legată de RBC, există potențialul unei interacțiuni medicamentoase. Dacă epoetină 
alfa (rch) este administrată concomitent cu ciclosporină, concentrațiile sanguine ale ciclosporinei trebuie monitorizate și 
doza de ciclosporină ajustată pe măsură ce hematocritul crește.

Nu există dovezi care să indice o interacțiune între epoetină alfa (rch) și G-CSF sau GM-CSF în ceea ce 
privește diferențierea hematologică sau proliferarea probelor de biopsie tumoralăin vitro.
La pacientele cu cancer de sân metastatic, administrarea concomitentă subcutanată a 40.000 UI/ml epoetină alfa 
cu trastuzumab (6 mg/kg) nu a avut niciun efect asupra farmacocineticii trastuzumabului.

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina
Medicamentul este clasificat în categoria B3. EPREX trebuie administrat în timpul sarcinii numai dacă este 
absolut necesar și dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru făt. Nu se știe dacă Epoetin alfa 
(rch) traversează placenta sau dacă poate provoca leziuni fetale atunci când este administrată unei femei 
gravide. Studiile la animale nu au arătat nicio dovadă de activitate teratogenă la șobolani sau iepuri la doze 
de Epoetin alfa (rch) de până la 55 UI/kg/zi administrate intravenos. Cu toate acestea, administrarea 
intravenoasă de epoetină alfa (rch) la doze de 20-500 UI/kg/zi la șobolani determină scăderea fertilității, 
creșterea pierderii pre și post-implantare, scăderea greutății fetale și întârzierea osificării.

Nu se recomandă utilizarea EPREX la pacientele gravide sau care alăptează care participă la un 
program de predonare de sânge autolog.

Alăptarea
EPREX trebuie administrat în timpul alăptării numai dacă este absolut necesar. Nu se știe dacă 
epoetina alfa (rch) se excretă în laptele matern sau dacă poate dăuna sugarului atunci când este 
administrată la o femeie care alăptează. Administrarea intravenoasă a medicamentului la șobolani care 
alăptează la 500 UI/kg/zi determină întârzierea creșterii și dezvoltării puilor.

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

Datorită riscului crescut de hipertensiune în timpul fazei inițiale a tratamentului cu EPREX, pacienții cu insuficiență 
renală cronică trebuie să fie precauți atunci când desfășoară activități potențial periculoase, cum ar fi conducerea 
vehiculelor sau folosirea utilajelor, până la stabilirea dozei optime de întreținere de EPREX.

4.8 Reacții adverse
Cea mai frecventă reacție adversă la medicament în timpul tratamentului cu epoetină alfa este o creștere 
dependentă de doză a tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. Trebuie efectuată 
monitorizarea tensiunii arteriale, în special la începutul terapiei. Cele mai frecvente reacții adverse la 
medicamente observate în studiile clinice cu EPREX sunt diareea, greața, vărsăturile, febra și cefaleea. Boala 
asemănătoare gripei poate apărea mai ales la începutul tratamentului.

O incidență crescută a evenimentelor vasculare trombotice (TVE) a fost observată la pacienții cărora li s-a 
administrat ESA (vezi4.4).

Au fost raportate reacții de hipersensibilitate, inclusiv cazuri de erupție cutanată (inclusiv urticarie, 
reacție anafilactică și angioedem.
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Crize hipertensive cu encefalopatie și convulsii, care necesită atenția imediată a medicului și îngrijiri 
medicale intensive, au apărut și în timpul tratamentului cu Epoetină alfa la pacienții cu tensiune arterială 
normală sau scăzută anterior. O atenție deosebită trebuie acordată durerilor de cap bruște, asemănătoare 
migrenei, ca un posibil semnal de avertizare.

Experiență în studii clinice
Dintr-un total de 3559 de subiecți în 27 de studii randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo sau 
standard de îngrijire, profilul general de siguranță al EPREX a fost evaluat la 2136 de subiecți anemici. Au 
fost incluși 228 de subiecți CRF tratați cu epoetină alfa în 4 studii cu insuficiență renală cronică (2 studii în 
predializă [N=131 subiecți expuși la CRF care nu sunt încă dializați] și 2 în dializă [N=97 subiecți expuși la CRF 
la dializă]; 1404 expuși la cancer subiecți în 16 studii de anemie datorată chimioterapiei; 144 subiecți expuși 
în 4 studii privind infecția cu HIV; 147 subiecți expuși în 2 studii pentru donarea de sânge autolog și 213 
subiecți expuși într-un studiu în cadrul perisurgical. Reacții adverse la medicamente raportate de -1 % dintre 
subiecții tratați cu epoetină alfa în aceste studii sunt prezentate întabelul 1.
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Tabelul 1: Rezumatul reacțiilor adverse la medicamente raportate de ≥1% dintre subiecți în studiile clinice de înregistrare cu EPREX.

CRF Oncologie HIV ABD Interventie chirurgicala

Predializă
EPO Placebo EPO Placebo EPO

Dializă
Non-
ESA

EPO Placebo EPO Non-
ESA

EPO Placebo

Clasa de sistem/organe
Reacție adversă la medicament

N=131
n (%)

N=79
n (%)

N=97
n (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Tulburări gastrointestinale
Greaţă 14 (11) 10 (13) 23 (24) 13 (28) 265

(19)
168
(12)
173
(12)

193 36 (25) 39 (25)

51 (33)

24 (16)

26 (18)

5 (3)

7 (5)

11(10) 96 (45)

18 (8)

36 (17)

46 (45)
(21)
102
(11)
134
(14)

Diaree 16 (12) 8 (10) 7 (7) 4 (9) 43 (30) 7 (6) 12 (12)

Vărsături 12 (9) 6 (8) 9 (9) 8 (17) 21 (15) 1 (<1) 14 (14)

Tulburări generale și afecțiuni la locul de 
administrare

Frisoane

Boală asemănătoare gripei

Reacție la locul injectării 
Pirexie

6 (5)
1 (1)

14 (11)
4 (3)

2 (3)
NR

16 (20)
4 (5)

10 (10)
9 (9)
1 (1)
9 (9)

3 (7)
6 (13)

NR
6 (13)

33 (2)
23 (2)
42 (3)
189
(13)

72 (5)

32 (3)
10 (1)
31 (3)
130

5 (3)
3 (2)

14 (10)
61 (42)

14 (9) 8 (5)
4 (3)
NR

7 (5)

4 (4) 12 (6)
1(<1)

39 (18)
37 (17)

1 (<1)
1 (<1) 1 (<1)

1 (<1)
NR

19 (18)
27 (26)

13 (9)
52 (34) 3 (3)

(14)
Edem periferic 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Tulburări de metabolism și nutriție
Hiperkaliemie 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului 
conjunctiv

Artralgie
Dureri osoase

mialgie
Durere în extremități

16 (12) 6 (8)
NR

1 (1)
7 (9)

23 (24)
6 (6)
6 (6)

15 (15)

3 (7)
1 (2)
NR

2 (4)

45 (3)
47 (3)
46 (3)
37 (3)

43 (5)
26 (3)
25 (3)
19 (2)

5 (3)
3 (2)
8 (6)

10 (7)

11 (7)
NR

9 (6)
13 (8)

3 (2)
NR

2 (1)
6 (4)

3 (3) 5 (2)
1(<1)

3 (3)
NR
NR

4 (4)

1 (<1) 1 (<1)
3 (2)
7 (5)

3 (3)
2 (2)

2 (<1)
7 (3)

Tulburări ale sistemului nervos
Convulsie
Durere de cap

1 (<1) 2 (3)
14 (18)

2 (2)
33 (34)

NR 12 (<1) 4 (<1)
50 (5)

2 (1)
28 (19)

2 (1)
32 (21)

NR NR NR NR
22 (17) 20 (43) 98 (7) 17 (12) 16 (14) 25 (12) 9 (9)

Tulburări respiratorii, toracice și 
mediastinale

Tuse
Congestia tractului respirator

5 (4)
NR

1 (1) 9 (9)
9 (9)

8 (17)
2 (4)

98 (7) 66 (7) 37 (26) 22 (14)
NR

2 (1) 2 (2) 10 (5) NR
NR NR NR 1 (<1) NR NR NR NR
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CRF Oncologie HIV ABD Interventie chirurgicala

Predializă
EPO Placebo EPO Placebo EPO

Dializă
Non-
ESA

EPO Placebo EPO Non-
ESA

EPO Placebo

Clasa de sistem/organe
Reacție adversă la medicament

N=131
n (%)

N=79
n (%)

N=97
n (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%) n (%)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat
EczemăA 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Tulburări vasculare
Embolie și trombozăb

Tromboză venoasă profundă
Tromboză
Hipertensiunec

2 (2)
NR
NR

35 (27)

NR 15 (15) 2 (4) 76 (5)
24 (2)
18 (1)
43 (3)

33 (4) 7 (5)
NR
NR
3(2)

1 (<1) 6 (4)
2 (1)

3 (3)
2 (2)

18 (8)
10 (5)

6 (6)
3 (3)NR NR NR 6 (<1)

6 (<1)
NR

NR
20 (25) 32 (33)

4(4) 1 (2)
5 (11)

NR
4 (3)

2 (1)
NR

NR
2 (2) 23 (11) 9 (9)

3(1) NR
24 (3)

ADB=donarea de sânge autolog; NR=neraportat;
AErupția cutanată include urticarie și angioedem

bInclude evenimente arteriale și venoase, fatale și non-fatale, cum ar fi tromboza venoasă profundă, embolia pulmonară, tromboza retiniană, tromboza arterială (inclusiv cea miocardică).
infarct). accidente cerebrovasculare (adică accident vascular cerebral, inclusiv infarct cerebral și hemoragie cerebrală), atacuri ischemice tranzitorii și tromboză de șunt (inclusiv 
echipament de dializă) și tromboză în anevrismele de șunt arteriovenos

cHipertensiunea arterială include criza hipertensivă și encefalopatia hipertensivă
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Experiență post-marketing
Sunt incluse reacțiile adverse la medicament identificate în timpul experienței de după punerea pe 
piață cu epoetinum alfamasa 2. În tabel, frecvențele sunt furnizate conform următoarei convenții:

Foarte frecvente -1/10
Uzual
Mai puțin frecvente

Rar
Foarte rar

-1/100 și < 1/10
-1/1.000 și <1/100
-1/10.000, <1/1.000
<1/10.000, inclusiv rapoarte izolate

Aplazia eritrocitară pură mediată de anticorpi a fost raportată foarte rar (<1/10.000 de cazuri per 
pacient/an) după luni până la ani de tratament cu EPREX.

Tabelul 2. Reacții adverse la medicament identificate în timpul experienței de după punerea pe piață
cu EPREX după categorie de frecvență estimată din ratele de 
raportare spontană

Clasa de sistem/organe
Frecvență Reacție adversă la medicament

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic
Foarte rar Aplazie pură a celulelor roșii mediată de anticorpi 

eritropoietină Trombocitemie

Raportarea reacțiilor adverse suspectate:
Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Permite 
monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt 
rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectatăhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Supradozaj
Răspunsul la EPREX este legat de doză și individualizat. În cazul unui răspuns eritropoetic excesiv în urma 
unei supradoze de EPREX, administrarea trebuie oprită și poate fi luată în considerare flebotomia. Trebuie 
oferite îngrijiri de susținere pentru evenimentele hipertensive sau convulsive care pot fi legate de 
supradozajul cu epoetină alfa (rch).

Pentru sfaturi privind gestionarea supradozajului, vă rugăm să contactați Centrul Național de Otrăviri la 0800 
POISON (0800 764766).

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: antianemic, codul ATC: B03XA01.

Mecanism de acțiune
Eritropoietina (EPO) este un hormon glicoproteic produs în principal de rinichi ca răspuns la hipoxie și este 
regulatorul cheie al producției de globule roșii (RBC). EPO este implicată în toate fazele dezvoltării eritroidei 
și are efectul său principal la nivelul precursorilor eritroizi. După ce EPO se leagă de receptorul său de 
suprafață celulară, activează căile de transducție a semnalului care interferează cu apoptoza și stimulează 
proliferarea celulelor eritroide. EPO umană recombinantă (Epoetin alfa), exprimată în celulele ovarelor de 
hamster chinezesc (rch), are o secvență de 165 de aminoacizi identică cu cea a EPO urinară umană; cele 
două nu se pot distinge pe baza testelor funcționale. Greutatea moleculară aparentă a eritropoietinei este 
de 32.000 până la 40.000 daltoni.
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5.2 Proprietăţi farmacocinetice
Eritropoietina stimulează eritropoieza la pacienţii anemici cu insuficienţă renală cronică la care 
producţia endogenă de eritropoietina este afectată. Din cauza timpului necesar pentru eritropoieză – 
câteva zile pentru ca progenitorii eritroizi să se maturizeze și să fie eliberați în circulație
– o creștere semnificativă clinic a hemoglobinei nu este de obicei observată în mai puțin de două săptămâni și poate 
necesita până la zece săptămâni la unii pacienți.

Măsurarea epoetinei alfa (rch) după administrarea intravenoasă a arătat o excreție de 10% de către rinichi, 
căile principale de eliminare nedeterminate. După administrarea intravenoasă, timpul de înjumătățire mediu 
la voluntarii normali a variat între 4,0 și 6,1 ore și la pacienții cu insuficiență renală cronică între 6,5 și 9,3 
ore. După injectarea subcutanată, nivelurile serice sunt mult mai mici decât nivelurile atinse după injectarea 
IV; nivelurile cresc încet și ating un vârf între 12 și 18 ore după administrare. Vârful este întotdeauna mult 
sub vârful atins folosind traseul IV (aproximativ 1/20 din valoare). După injectarea subcutanată, nivelurile 
serice de eritropoietină rămân crescute peste valoarea inițială timp de aproximativ 72 de ore. Nu există 
acumulare atunci când se utilizează dozarea de trei ori pe săptămână: nivelurile rămân aceleași, fie că sunt 
determinate la 24 de ore după prima injecție sau la 24 de ore după ultima injecție. Timpul de înjumătățire 
este greu de evaluat pentru calea subcutanată și este estimat la aproximativ 24 de ore. Biodisponibilitatea 
eritropoietinei injectabile subcutanate este mult mai mică decât cea a medicamentului intravenos: 
aproximativ 20-30%. Nu există informații disponibile la tineri și la vârstnici. Datorită metabolismului scăzut, 
pacienții cu disfuncție hepatică pot prezenta eritropoieză crescută cu EPREX.

ESA sunt factori de creștere care stimulează în primul rând producția de celule roșii. Receptorii de eritropoietină pot fi 
exprimați pe suprafața unei varietăți de celule tumorale.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Carcinogeneza, mutageneza
Nu au fost efectuate studii de carcinogenitate pe termen lung. Există rapoarte contradictorii în literatura de 
specialitate în ceea ce privește dacă eritropoietinele pot juca un rol ca proliferatori de tumori. Aceste 
rapoarte, bazate pein vitroconstatările din probele tumorale umane, au o semnificație incertă în situația 
clinică. Într-o serie standard de teste pentru potențialul genotoxic, Epoetin alfa (rch) nu a indus mutații 
genetice și nu a provocat leziuni cromozomiale.

6. DATE FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților
Clorura de sodiu

Fosfat de sodiu monobazic dihidrat 
Fosfat de sodiu dibazic dihidrat Citrat 
de sodiu*
Glicina
Polisorbat 80
Apa pentru injectare

* tampon în substanța medicamentoasă în vrac epoetină alfa

6.2 Incompatibilități
În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.
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6.3 Perioada de valabilitate

EPREX 1.000 UI/ 0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută – 18 luni. EPREX 
2.000 UI/ 0,5 ml soluție injectabilă în seringă preumplută – 18 luni. EPREX 3.000 
UI/ 0,3 ml soluție injectabilă în seringă preumplută – 24 luni. EPREX 4.000 UI/ 
0,4 ml soluție injectabilă în seringă preumplută – 24 luni. EPREX 5.000 UI/ 0,5 ml 
soluție injectabilă în seringă preumplută – 24 luni. EPREX 6.000 UI/ 0,6 ml 
soluție injectabilă în seringă preumplută – 24 luni. EPREX 8.000 UI/ 0,8 ml 
soluție injectabilă în seringă preumplută – 24 luni. EPREX 10.000 UI/ 1,0 ml 
soluție injectabilă în seringă preumplută – 18 luni. EPREX 20.000 UI/0,5 ml 
soluție injectabilă în seringă preumplută – 18 luni EPREX 30.000 UI/0,75 ml 
soluție injectabilă în seringă preumplută – 18 luni EPREX 40.000 UI/ 1.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
A se păstra la 2°C până la 8°C. Acest interval de temperatură trebuie menținut îndeaproape până la administrarea 
pacientului. Nu înghețați sau agitați.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Când produsul este pe cale de a fi utilizat, acesta poate fi scos din frigider și păstrat la temperatura 
camerei (sub 25°C) pentru o singură perioadă de maximum șapte zile.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Seringă preumplută (sticlă tip I) cu piston (cauciuc cu fața de teflon) și ac cu o protecție pentru ac 
(cauciuc cu capac din polipropilenă) și un dispozitiv de protecție a acului PROTECS™ (policarbonat) 
atașat la seringă.
Capacul acului conține cauciuc natural uscat (un derivat al latexului). Vezisecțiunea 4.4.

1.000 UI/0,5 ml; 2.000 UI/0,5 ml; 3.000 UI/0,3 ml; 4.000 UI/0,4 ml; 5.000 UI/0,5 ml; 6.000 UI/0,6 ml;
8.000 UI/0,8 ml; 20.000 UI/0,5 ml, 30.000 UI/0,75 ml și 10.000 UI/1,0 ml: în cutii cu 6 seringi 
preumplute.
40.000 UI/1,0 ml în cutii cu 1 seringă preumplută. Este posibil ca nu toate 

concentrațiile și/sau mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte manipulări

Produsul nu trebuie folosit și aruncat
• dacă sigiliul este rupt,

• dacă lichidul este colorat sau puteți vedea particule plutind în el,

• dacă știți sau credeți că s-ar putea să fi fost înghețat accidental sau

• dacă a existat o defecţiune la refrigerare.

Orice material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale. 
Produsul este de unică folosință.
Seringile preumplute sunt echipate cu PROTECS™dispozitiv de protecție a acului pentru a ajuta la prevenirea rănilor înțepate de 
ac după utilizare. Informațiile EPREX despre medicamentele de consum includ instrucțiuni complete pentru utilizarea și 
manipularea seringilor preumplute. Vedeasecțiunea 4.2.
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7. PROGRAMA MEDICINA
Medicina pe baza de reteta.

8. SPONSOR
Janssen-Cilag (Noua Zeelandă) Ltd 

Auckland, NOUA ZELANDA

Telefon: 0800 800 806 
Fax: (09) 588 1398
E-mail: medinfo@janau.jnj.com

9. DATA PRIMEI OMOLOGĂRI
13 octombrie 1997 (1000 UI/0,5 ml; 2000 UI/0,5 ml; 3000 UI/0,3 ml; 4000 UI/0,4 ml; 5000 UI/0,5 ml; 
6000 UI/0,600 mL; ml) și 6 mai 1999 (20 000 UI/0,5 ml, 40 000 UI/1 ml) și 12 februarie 2009 (30 000 
UI/0,75 ml).

10. DATA REVIZIUNII TEXTULUI
3 decembrie 2021

Tabel rezumat al modificărilor

Secțiune Rezumatul informațiilor noi
4.2 Adăugarea de fraze de precauție pentru ca medicul să ofere instrucțiuni pacientului/

îngrijitorilor pentru administrarea subcutanată și cu privire la manipularea în siguranță a 
produsului
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