
EPREX®
epoetin alfa (r-HuEPO CHO)

DATABLAD
Användning vid cancer

I vissa studier har användning av erytropoiesisstimulerande medel (ESA) för att behandla anemi hos 
patienter med cancer associerats med ökad dödlighet. ESA bör endast användas för att behandla anemi 
som har utvecklats som ett resultat av samtidig administrerad kemoterapi, och endast när 
blodtransfusion inte anses lämplig. Hemoglobinnivåerna bör inte överstiga 120 g/L (se avsnitt 4.4 
SÄRSKILDA VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING).

1. PRODUKTNAMN
EPREX 1 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. EPREX 
2 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. EPREX 3 000 
IE/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. EPREX 4 000 IE/0,4 
ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. EPREX 5 000 IE/0,5 ml 
injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. EPREX 6 000 IE/0,6 ml 
injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. EPREX 8 000 IE/0,8 ml 
injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. EPREX 10 000 IE/1,0 ml 
injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. EPREX 20 000 IE/0,5 mL 
injektionsvätska, lösning i förfylld spruta EPREX 30 000 IE/0,75 mL 
injektionsvätska, lösning i förfylld spruta EPREX 40 000 IE/1,0 mL 
injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.
EPREX®är en steril, konserveringsmedelsfri buffrad proteinlösning av epoetin alfa (rch) i förfyllda 
sprutor. De förfyllda sprutorna är försedda med PROTECS™ nålskyddsanordning.

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
Epoetin alfa (r-HuEPO CHO), producerat i kinesisk hamster ovarieceller (CHO) med rekombinant DNA-
teknik.
En förfylld spruta på 0,5 ml innehåller 1 000 IE (8,4 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 0,5 ml innehåller 2 000 IE (16,8 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 0,3 ml innehåller 3 000 IE (25,2 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 0,4 ml innehåller 4 000 IE (33,6 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 0,5 ml innehåller 5 000 IE (42,0 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 0,6 ml innehåller 6 000 IE (50,4 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 0,8 ml innehåller 8 000 IE (67,2 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 1,0 ml innehåller 10 000 IE (84,0 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 0,5 ml innehåller 20 000 IE (168,0 mikrogram) epoetin alfa.

CCDS(210910v12) 1 EPREX(211203)ADS

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

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


En förfylld spruta på 0,75 ml innehåller 30 000 IE (252,0 mikrogram) epoetin alfa. En 
förfylld spruta på 1,0 ml innehåller 40 000 IE (336,0 mikrogram) epoetin alfa.
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs i stort sett "natriumfritt".

För hela listan över hjälpämnen, seavsnitt 6.1 Förteckning över hjälpämnen.

3. LÄKEMEDELSFORM
Injektionsvätska, lösning i förfylld 
spruta. Klar, färglös lösning.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer
EPREX är indicerat för:

• Behandling av svår anemi av njurursprung åtföljd av kliniska symtom hos patienter med 
njurinsufficiens som ännu inte genomgår dialys.

• Anemi associerad med kronisk njursvikt hos pediatriska och vuxna patienter i dialys.
• Anemi hos patienter med icke-myeloida maligniteter där anemi beror på effekten av 

samtidigt administrerad kemoterapi, och där blodtransfusion inte anses lämplig.

• Vuxna patienter med mild till måttlig anemi (hemoglobin > 100 till < 130 g/L) schemalagda för elektiv kirurgi 
med en förväntad måttlig blodförlust (2-4 enheter eller 900 till 1800 ml) för att minska exponeringen för 
allogen blodtransfusion och för att underlätta erytropoetisk återhämtning.

• För att öka autolog blodinsamling och för att begränsa minskningen av hemoglobin hos anemiska vuxna 
patienter som genomgår större operationer som inte förväntas deponera sina fullständiga perioperativa 
blodbehov i förväg.

4.2 Dos och administreringssätt
Under behandlingen bör hematologiska parametrar övervakas regelbundet. Doserna måste anpassas 
för att säkerställa att hemoglobinnivån bibehålls på en lämplig nivå för varje patient.
Eftersom en enstaka anafylaktisk reaktion observerades hos en patient under loppet av kliniska tester, 
rekommenderas att den första dosen administreras under medicinsk övervakning.

För behandling av anemi i samband med njurinsufficiens eller kronisk 
njursvikt:
Hos patienter med kronisk njursvikt, där intravenös tillgång är rutinmässigt tillgänglig 
(hemodialyspatienter), är administrering av EPREX intravenöst att föredra. Om intravenös åtkomst 
inte är lätt tillgänglig (patient som ännu inte har dialys eller peritonealdialys) kan EPREX 
administreras subkutant (seavsnitt 4.4 – Pure Red Cell Aplasia).
Till patienter som hålls i hemodialys ska EPREX alltid administreras efter avslutad dialys.

Vuxna:
Den rekommenderade startdosen av epoetin alfa (rch) är 50 IE/kg, tre gånger i veckan, 
administrerat som iv eller sc injektion under 1-2 minuter. Ytterligare dosökningar bör bero på det 
initiala svaret (föreslagen hastighet <20 g/L per månad). På grund av hur lång tid som krävs för 
erytropoes - flera dagar för erytroida stamfader att mogna och släppas ut i cirkulationen
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- en kliniskt signifikant ökning av hematokrit observeras vanligtvis inte på mindre än 2 veckor och kan kräva 
upp till 6 veckor hos vissa patienter.

Vid behov rekommenderas dosökningar i steg om 25 IE/kg i fyra veckors intervall. Om 
hemoglobinökningshastigheten överstiger 20 g/l per månad vid 50 IE/kg, tre gånger i veckan, bör 
dosjusteringar nedåt göras i den mängd som administreras i varje dos och genom att utelämna 
en av veckodoserna. Liknande dosjusteringar bör göras om Hb-nivån överstiger 120 g/L. Maximal 
dos bör i allmänhet inte överstiga 200 IE/kg tre gånger i veckan.
När en målkoncentration av hemoglobin på 100-120 g/L (95 till 110 g/L hos pediatriska patienter) har 
uppnåtts, kan den totala veckovisa underhållsdosen (i genomsnitt 100-300 IE/kg) fördelas i två eller tre 
injektioner.
Hos patienter med kronisk njursvikt bör underhållshemoglobinkoncentrationen inte överstiga den övre 
gränsen för hemoglobinkoncentrationsintervallet.

Tillgängliga data indikerar att patienter som påbörjar behandling med mycket låga Hb-nivåer (<60 g/L) kan behöva 
högre underhållsdoser än de som påbörjar behandling med Hb över 80 g/L; den senare gruppen patienter kan 
behöva veckodoser så låga som 100 IE/kg.

Barn:

För pediatriska hemodialyspatienter: 

Behandlingen är uppdelad i 2 steg:

Korrigeringsfas

50 IE/kg/3 gånger per vecka intravenöst.
bör göras i steg om 25 IE/kg/3 gånger per vecka med minst 4 veckors intervall tills det önskade 
målet uppnås.

När en dosjustering är nödvändig, detta

Underhållsfas:

Lämplig justering av dosen bör göras för att hålla hemoglobinkoncentrationen inom det önskade 
intervallet mellan 5,9 och 6,8 mmol/l. I allmänhet kräver barn under 30 kg högre underhållsdoser 
än barn över 30 kg och vuxna. Till exempel observerades följande underhållsdoser i kliniska 
prövningar efter 6 månaders behandling.

vikt (kg) Median Dos (IE/Kg ges 3 gånger
vecka)

Vanlig underhållsdos
< 10 100 75 - 150

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

Tillgängliga kliniska data tyder på att de patienter vars initiala hemoglobin är mycket lågt (<6,8 g/
dL) kan behöva högre underhållsdoser än de vars initiala anemi är mindre allvarlig (>6,8 g/dL).

Administrationssätt

• Parenterala läkemedel bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning 
före administrering. Produkt som uppvisar partiklar eller missfärgning får inte användas. 
Skaka inte, skakning kan denaturera glykoproteinet, vilket gör det inaktivt.

• Varje EPREX-spruta är endast för engångsbruk; endast en dos EPREX ska administreras från varje 
spruta. Epoetin alfa i engångssprutor innehåller inga konserveringsmedel. Återanvänd inte 
sprutan. Kassera oanvänd del.
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• Förbered EPREX för injektion från den förfyllda sprutan.

• Administreras som iv eller sc injektion under 1-2 
minuter. följ dialysproceduren.
upplever influensaliknande symtom.

Hos patienter i dialys bör injektionen
Långsam injektion under 5 minuter kan vara fördelaktigt för dem som

• För subkutan dosering bör en maximal volym på 1 ml vid varje injektionsställe inte 
överskridas. Vid större volymer ska injektionen delas upp på mer än ett ställe. Injektionerna 
ska ges i armar och ben eller i den främre bukväggen.

• Späd inte eller överför inte till någon annan behållare. Administreras inte som intravenös infusion eller i 
kombination med andra läkemedelslösningar.

I situationer där läkaren fastställer att en patient eller vårdgivare säkert och effektivt kan 
administrera EPREX subkutant, bör instruktioner om korrekt dosering och administrering ges.

Injicera EPREX

Om EPREX injiceras subkutant; den injicerade mängden är normalt inte mer än en milliliter (1 ml) i 
en enda injektion.
EPREX ges ensamt och inte blandat med andra vätskor för injektion.
Skaka inte EPREX-sprutor. Långvarig kraftig skakning kan skada produkten. Om produkten har 
skakats kraftigt, använd den inte.

Hur man injicerar subkutant med en förfylld spruta
De förfyllda sprutorna är försedda med PROTECS™ nålskyddsanordning för att förhindra nålsticksskador 
efter användning. EPREX Consumer Medicine Information innehåller fullständiga instruktioner för 
användning och hantering av förfyllda sprutor.

- Ta ut en spruta ur kylen.Vätskan måste nå rumstemperatur. Detta tar vanligtvis mellan 
15 till 30 minuter. Ta inte bort sprutans nålskydd medan den får nå rumstemperatur.

- Kontrollera sprutan,för att säkerställa att det är rätt dos, inte har passerat utgångsdatumet, inte är 
skadad och vätskan är klar och inte frusen.

- Välj ett injektionsställe.Bra platser är toppen av låret och runt buken men borta från 
naveln. Variera sidan från dag till dag.

- Tvätta händerna. Använd en antiseptisk pinne på injektionsstället,att desinficera den.
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- Håll den förfyllda sprutan i sprutans kropp med den täckta nålen pekande uppåt.

- Håll inte i kolvhuvudet, kolven, nålskyddsvingarna eller nålskyddet.

- Dra inte tillbaka kolven när som helst.

- Ta inte bort nålskyddet från den förfyllda sprutan förrän du är redo att injicera din 
EPREX.

- Ta bort nålskyddet från sprutangenom att hålla i kroppen och försiktigt dra av 
nålskyddet utan att vrida det. Tryck inte på kolven, rör inte vid nålen eller skaka sprutan.

- Rör inte vid nålskyddets vingar för att förhindra att nålen täcks med nålskyddet i förtid.

- Nyp ett hudveckmellan tummen och pekfingret. Kläm inte på den.

- Tryck in nålen helt.

- Tryck kolven med tummen så långt det går för att injicera all vätska.Tryck långsamt 
och jämnt, håll hudvecket i kläm. Nålskyddet aktiveras inte om inte hela dosen ges.Du kan 
höra ett klick när nålskyddet har aktiverats.

- När kolven trycks så långt det går, ta ut nålen och släpp huden.

- Ta långsamt tummen från kolven. Låt sprutan röra sig uppåt tills hela nålen täcks av 
nålskyddet.

- När nålen dras ut ur huden kan det förekomma en liten blödning vid injektionsstället. 
Det här är normalt. Du kan trycka på en antiseptisk pinneöver injektionsstället i några 
sekunder efter injektionen.

- Kassera din använda sprutai en säker behållare.

- Ta endast en dos EPREX från varje spruta. Om någon vätska finns kvar i sprutan efter en 
injektion, ska sprutan kasseras på rätt sätt, inte återanvändas.

För behandling av anemi i samband med icke-myeloida maligniteter:

Vuxna
Hemoglobinkoncentrationsintervallet bör vara 100 till 120 g/L hos män och kvinnor och det bör inte 
överskridas.

Startdos:

Den rekommenderade startdosen av EPREX är 150 IE/kg som en subkutan injektion tre gånger i veckan 
i 4 veckor.

Öka dosen:

Om hemoglobinet har ökat med minst 10 g/L (0,62 mmol/L) eller retikulocytantalet har ökat - 40 
000 celler/mikroliter över baslinjen efter 4 veckors behandling, bör dosen ligga kvar på 150 IE/kg. 
Om hemoglobinökningen är < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) och retikulocytantalet har ökat med < 40 000 
celler/mikroliter över baslinjen, öka dosen till 300 IE/kg.
Om efter ytterligare 4 veckors behandling med 300 IE/kg har hemoglobinet ökat - 10 g/L (-0,62 
mmol/L) eller så har retikulocytantalet ökat - 40 000 celler/mikroliter bör dosen ligga kvar på 300 
IE/kg. Men om hemoglobinet har ökat med < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) och retikulocytantalet har 
ökat med < 40 000 celler/mikroliter över baslinjen, är svar osannolikt och behandlingen bör 
avbrytas.
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En ökning av hemoglobinnivån på mer än 10g/L per 2 vecka eller 20g/L per månad, eller hemoglobinnivåer 
på >120g/L bör undvikas. Om hemoglobinet ökar med mer än 10 g/l per två veckor eller 20 g/l per månad, 
eller om hemoglobinet närmar sig 120 g/l, minska Epoetin Alfa-dosen med cirka 25-50 % beroende på 
ökningshastigheten för hemoglobin. Om hemoglobinvärdet överstiger 120 g/L, avbryt behandlingen tills det 
faller under 120 g/L och återuppta Epoetin Alfa med en dos som är 25 % lägre än föregående dos.

Vuxna patienter schemalagda för elektiv operation:

Den subkutana administreringsvägen bör användas.
Den rekommenderade dosregimen är 600 IE/kg EPREX ges varje vecka i tre veckor (dagarna -21, 
-14 och -7) före operationen och på operationsdagen. I de fall det finns ett medicinskt behov av att 
förkorta ledtiden före operationen till mindre än tre veckor, ska 300 IE/kg EPREX ges dagligen 
under 10 dagar i följd före operationen, på operationsdagen och i fyra dagar omedelbart 
därefter. . Administreringen av EPREX bör avbrytas så snart hemoglobinnivån når 150 g/L under 
den preoperativa perioden, även om inte alla planerade EPREX-doser har givits.

Anemiska vuxna kirurgipatienter i ett autologt pre-
donationsprogram (ABD):
Den intravenösa vägen bör användas. Den rekommenderade dosen är 300 – 600 IE/kg två gånger i veckan under 
tre veckor, tillsammans med minst 200 mg oralt elementärt järn dagligen.

4.3 Kontraindikationer
• EPREX är kontraindicerat hos patienter med okontrollerad hypertoni, känd känslighet för 

produkter från däggdjursceller och/eller överkänslighet mot någon komponent i produkten. 
Patienter som utvecklar Pure Red Cell Aplasia (PRCA) efter behandling med någon 
erytropoietinprodukt ska inte få EPREX eller något annat erytropoietin.

• Användning av EPREX hos patienter som är planerade för elektiv kirurgi (och som inte deltar i ett 
autologt blodförskottsprogram) är kontraindicerat hos patienter med svår kranskärlssjukdom, 
perifer arteriell, karotis eller cerebral kärlsjukdom, inklusive patienter med nyligen genomförd 
hjärtinfarkt eller cerebral vaskulär olycka.

• Operationspatienter som av någon anledning inte kan få adekvat antitrombotisk profylax eller 
behandling.

• Alla kontraindikationer förknippade med autologa blodpredonationsprogram bör respekteras 
hos patienter som kompletteras med EPREX.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning

Kardiovaskulära och trombotiska händelser / ökad dödlighet
Kardiovaskulära och trombotiska händelser såsom myokardischemi och infarkt, cerebrovaskulär 
blödning och infarkt, övergående ischemiska attacker, djup ventrombos, arteriell trombos, 
lungemboli, retinal trombos och hemodialystransplantatocklusioner som stimulerande medel 
som t.ex. EPR ocklusioner av transplantat har rapporterats.
En ökad incidens av trombotiska vaskulära händelser (TVE) har observerats hos patienter som får 
ESA (seavsnitt 4.8) Dessa inkluderar venösa och arteriella tromboser och emboli (inklusive några 
med dödlig utgång), såsom djup ventrombos, lungemboli, retinal trombos och hjärtinfarkt. 
Dessutom har cerebrovaskulära olyckor (inklusive hjärninfarkt, hjärnblödning och övergående 
ischemiska attacker) rapporterats.
Den rapporterade risken för TVE bör noggrant vägas mot fördelarna med behandling med 
Epoetin alfa, särskilt hos patienter med redan existerande riskfaktorer.
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EPREX och andra erytropoesstimulerande medel ökade risken för dödsfall och för allvarliga 
kardiovaskulära händelser i kontrollerade kliniska prövningar när de administrerades för att målsätta 
ett hemoglobinvärde över 120 g/L. Det fanns en ökad risk för allvarliga arteriella och venösa 
tromboemboliska händelser, inklusive hjärtinfarkt, stroke, kongestiv hjärtsvikt och 
hemodialystransplantatocklusion. En frekvens av hemoglobinökning på mer än 10 g/L under 2 veckor 
kan också bidra till dessa risker.
Hos alla patienter bör hemoglobinkoncentrationer övervakas noggrant på grund av en potentiell ökad risk 
för tromboemboliska händelser och dödliga utfall när patienter behandlas med hemoglobinkoncentrationer 
över intervallet för indikationen för användning.

Tillväxtfaktorpotential / ökad tumörprogression
Epoetin alfa är en tillväxtfaktor som primärt stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Liksom alla 
tillväxtfaktorer finns det en teoretisk oro för att epoetin alfa skulle kunna fungera som en tillväxtfaktor 
för alla tumörtyper, särskilt myeloida maligniteter. Erytropoesstimulerande medel (ESA) förkortade, 
när de administrerades för ett hemoglobinvärde på mer än 120 g/L, tiden till tumörprogression hos 
patienter med avancerad huvud- och halscancer som får strålbehandling. ESAs förkortade också 
överlevnaden hos patienter med metastaserad bröstcancer som fick kemoterapi när de 
administrerades till ett målhemoglobinvärde över 120 g/L.

Används hos cancerpatienter

Cancerpatienter som behandlas med EPREX bör få hemoglobinnivåer mätta regelbundet tills en stabil nivå 
uppnås och med jämna mellanrum därefter.

ESA är tillväxtfaktorer som i första hand stimulerar produktionen av röda blodkroppar. 
Erytropoietinreceptorer kan uttryckas på ytan av en mängd olika tumörceller. Som med alla 
tillväxtfaktorer finns det en oro för att ESA kan stimulera tillväxten av tumörer.
I kontrollerade kliniska studier har användning av EPREX och andra ESA visat:

• minskad lokoregional kontroll hos patienter med avancerad huvud- och halscancer som får 
strålbehandling när de administreras till ett hemoglobinmål på mer än 140 g/L,

• förkortad total överlevnad och ökade dödsfall som tillskrivs sjukdomsprogression efter 4 månader 
hos patienter med metastaserad bröstcancer som får kemoterapi när de administreras till ett 
hemoglobinmål på 120-140 g/L,

• En annan ESA (darbepoetin alfa) ökade risken för dödsfall när den administreras för att målsätta 
ett hemoglobinvärde på 120 g/L hos patienter med aktiv malign sjukdom som varken får 
kemoterapi eller strålbehandling. ESA är inte indicerat för användning i denna patientpopulation.

Mot bakgrund av ovanstående bör beslutet att administrera rekombinant erytropoietinbehandling 
baseras på en nytta-riskbedömning med deltagande av den enskilda patienten, som bör ta hänsyn till 
det specifika kliniska sammanhanget. Faktorer att beakta i denna bedömning inkluderar: typen av 
tumör och dess stadium; graden av anemi; förväntad livslängd; miljön i vilken patienten behandlas; 
och patientens preferenser.

Användning hos patienter med kronisk njursvikt

Patienter med kronisk njursvikt som behandlas med Epoetin alfa bör ha hemoglobinnivåer som 
mäts regelbundet tills en stabil nivå uppnås, och periodvis därefter.
Hos patienter med kronisk njursvikt bör ökningshastigheten för hemoglobin vara cirka 10 g/l per 
månad och bör inte överstiga 20 g/l per månad för att minimera risken för en ökning av hypertoni. 
Dosen bör minskas när hemoglobinnivån närmar sig 120 g/L.
Hos patienter med kronisk njursvikt bör underhållshemoglobinkoncentrationen inte överstiga den övre 
gränsen för målintervallet för hemoglobinkoncentrationen som rekommenderas under Dosering och 
administrering. Hemoglobinnivåer riktade till 130 g/L eller högre kan vara associerade med en högre risk för 
kardiovaskulära händelser, inklusive dödsfall.
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Patienter med kronisk njursvikt och otillräckligt hemogloblinsvar på ESA-behandling kan löpa ännu 
större risk för kardiovaskulära händelser och dödlighet än andra patienter.
Shunttromboser har förekommit hos hemodialyspatienter, särskilt hos de som har en tendens till 
hypotoni eller vars arteriovenösa fistlar uppvisar komplikationer (t.ex. stenoser, aneurysm etc.) 
Tidig shuntrevision och trombosprofylax genom administrering av till exempel acetylsalicylsyra 
rekommenderas hos dessa patienter.
Hyperkalemi har observerats i enstaka fall, även om kausalitet inte har fastställts. 
Serumelektrolyter bör övervakas hos patienter med kronisk njursvikt. Om en förhöjd eller 
stigande serumkaliumnivå upptäcks, bör utöver lämplig behandling av hyperkalemin övervägas 
att avbryta EPREX-administrationen tills serumkaliumnivån har korrigerats.

Som ett resultat av en ökning av packad cellvolym kräver hemodialyspatienter som får EPREX ofta 
en ökning av heparindosen under dialys. Om heparinisering inte är optimal är ocklusion av 
dialyssystemet möjlig.
Hos vissa kvinnliga patienter med kronisk njursvikt har mens återupptagits efter EPREX-behandling; 
möjligheten av potentiell graviditet bör diskuteras och behovet av preventivmedel utvärderas.

Hypertoni
Patienter med okontrollerad hypertoni bör inte behandlas med EPREX; blodtrycket bör 
kontrolleras adekvat innan behandlingen påbörjas. Blodtrycket kan stiga under behandling av 
anemi med EPREX. Hypertensiv kris med encefalopati och kramper, som kräver omedelbar vård av 
läkare och intensiv medicinsk vård, har också inträffat under EPREX-behandling hos patienter med 
tidigare normalt eller lågt blodtryck. Särskild uppmärksamhet bör ägnas plötslig stickande 
migränliknande huvudvärk som en möjlig varningssignal (seavsnitt 4.8). Särskild försiktighet bör 
iakttas för att noggrant övervaka och kontrollera blodtrycket hos patienter som behandlas med 
EPREX. Under EPREX-behandling bör patienterna informeras om vikten av att följa antihypertensiv 
behandling och kostrestriktioner. Om blodtrycket är svårt att kontrollera efter att lämpliga 
åtgärder har påbörjats, ska dosen av EPREX minskas eller tillfälligt avbrytas tills hemoglobinet 
börjar minska (seavsnitt 4.2).

Aplasi av ren röda blodkroppar

Antikroppsmedierad aplasi av röda blodkroppar (PRCA) (erytroblastopeni) har rapporterats efter 
behandling med erytropoietiner. De flesta fall av PRCA i samband med EPREX inträffade hos patienter 
som fick subkutan (SC) administrering. SC-vägen bör endast användas när intravenös (IV) åtkomst inte 
är lätt tillgänglig. Fall har också rapporterats i sällsynta fall hos patienter med hepatit C som 
behandlats med interferon och ribavirin när ESA används samtidigt. ESA är inte godkända för 
behandling av anemi i samband med hepatit C.
Hos de flesta av dessa PRCA-patienter har antikroppar mot erytropoietiner rapporterats. Hos patienter 
som plötsligt utvecklar brist på effekt bör typiska orsaker till uteblivet svar undersökas. Om ingen 
orsak identifieras bör en benmärgsundersökning övervägas.
Om pure red cell aplasia (PRCA) diagnostiseras måste EPREX omedelbart avbrytas och testning av 
erytropoietinantikroppar bör övervägas. Om antikroppar mot erytropoietin upptäcks ska patienter inte 
bytas till en annan ESA-produkt eftersom anti-erytropoietinantikroppar korsreagerar med andra ESA. 
Andra orsaker till aplasi av ren röda blodkroppar bör uteslutas och lämplig behandling inledas.
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Anfall
EPREX ska användas med försiktighet till patienter med epilepsi, anamnes på anfall eller medicinska 
tillstånd associerade med en predisposition för anfallsaktivitet såsom CNS-infektioner och 
hjärnmetastaser.

Järntillskott
Andra orsaker till anemi (järn, folat eller vitamin B12brist, aluminiumförgiftning, infektion eller 
inflammation, blodförlust, hemolys och benmärgsfibros oavsett ursprung) bör utvärderas och 
behandlas innan behandling med EPREX påbörjas och vid beslut om att öka dosen. I de flesta fall 
faller ferritinvärdena i serumet samtidigt med ökningen av packad cellvolym. För att säkerställa 
ett optimalt svar på EPREX bör tillräckliga järndepåer säkerställas och järntillskott bör 
administreras vid behov:

• För patienter med kronisk njursvikt rekommenderas järntillskott (elementärt järn 200-300 mg/dag 
oralt för vuxna och 100-200 mg/dag oralt för pediatrik) om serumferritinnivåerna är under 100 ng/
ml.

• För cancerpatienter rekommenderas järntillskott (elementärt järn 200-300 mg/dag oralt) om 
överföring av mättnad är under 20 %.

• För patienter i ett autologt predonationsprogram bör järntillskott (elementärt järn 200 mg/
dag oralt) administreras flera veckor innan den autologa predonationen påbörjas för att 
uppnå höga järndepåer innan EPREX-behandling påbörjas och under EPREX-behandlingen. .

• För patienter som är schemalagda för större elektiv ortopedisk kirurgi, bör järntillskott 
(elementärt järn 200 mg/dag oralt) administreras under hela EPREX-behandlingen. Om 
möjligt bör järntillskott påbörjas innan EPREX-behandling påbörjas för att uppnå tillräckliga 
järndepåer.

Allmän
EPREX ska användas med försiktighet till patienter med redan existerande hypertoni, ischemisk 
kärlsjukdom, epilepsi, anamnes på anfall eller medicinska tillstånd associerade med en predisposition 
för anfallsaktivitet såsom CNS-infektioner och hjärnmetastaser.
Säkerheten och effekten av epoetin alfa har inte fastställts hos patienter med underliggande 
hematologiska sjukdomar (t.ex. hemolytisk anemi, sicklecellssjukdom, talassemi, porfyri).
Erytropoes-stimulerande medel (ESA) är inte nödvändigtvis likvärdiga. Därför bör det betonas att 
patienter endast bör bytas från en ESA (som EPREX) till en annan ESA med tillstånd av den 
behandlande läkaren.
Det kan förekomma en måttlig dosberoende ökning av trombocytantalet, inom normalområdet, under 
behandling med Epoetin alfa. Detta går tillbaka under den fortsatta behandlingen. Dessutom har 
trombocytemi över det normala intervallet rapporterats. Det rekommenderas att trombocytantalet 
övervakas regelbundet under de första 8 veckorna av behandlingen.
I mycket sällsynta fall har exacerbation av porfyri observerats hos EPREX-behandlade patienter 
med kronisk njursvikt. EPREX har inte orsakat ökad urinutsöndring av porfyrinmetaboliter hos 
normala frivilliga, inte ens i närvaro av ett snabbt erytropoetiskt svar. Ändå bör EPREX användas 
med försiktighet till patienter med känd porfyri.
Ökad serumurinsyra kan förekomma hos patienter vars hemoglobin ökar med mer än cirka 20 g/l 
per månad. Följaktligen bör EPREX användas med försiktighet till patienter med en historia av 
gikt.
EPREX ska också användas med försiktighet till patienter med kronisk leversvikt. Säkerheten och 
doseringsregimen för EPREX har inte fastställts vid förekomst av leverdysfunktion. På grund av 
minskad metabolism kan patienter med leverdysfunktion få ökad erytropoes med EPREX.
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Blåsor och hudexfolieringsreaktioner inklusive erythema multiforme och Stevens-Johnsons syndrom 
(SJS)/toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats hos ett litet antal patienter som behandlats med 
EPREX. Avbryt EPREX-behandlingen omedelbart om en allvarlig kutan reaktion, såsom SJS/TEN, 
misstänks.

Nålskyddet på den EPREX förfyllda sprutan innehåller torrt naturgummi (ett derivat av latex), som kan 
orsaka allergiska reaktioner hos individer som är känsliga för latex.

Njurdialys
Korrigering av anemi med EPREX verkar inte påverka dialyseffektiviteten. En ökad aptit kan dock 
leda till ökat kaliumintag och hyperkalemi hos både dialyspatienter och före dialyspatienter. 
Denna och andra förändringar i serumkemin bör hanteras genom kostförändringar och 
modifieringar av dialysreceptet, om så är lämpligt.
Serumelektrolyter bör övervakas hos patienter med kronisk njursvikt. Om en förhöjd (eller 
stigande) serumkaliumnivå upptäcks bör man överväga att avbryta behandlingen med epoetin 
alfa tills hyperkalemi har korrigerats.
I vissa prekliniska toxikologiska studier på hundar och råttor, men inte på apor, associerades 
behandling med epoetin alfa (rch) med subklinisk benmärgsfibros. Benmärgsfibros är en känd 
komplikation till kronisk njursvikt hos människor och kan vara relaterad till sekundär 
hyperparatyreoidism eller okända faktorer. Incidensen av benmärgsfibros ökade inte i en studie 
av dialyspatienter som behandlades med EPREX under 12-19 månader jämfört med förekomsten 
av benmärgsfibros i en matchad kontrollgrupp av dialyspatienter som inte hade behandlats med 
EPREX. I en 13-veckors studie behandlades hundar subkutant eller intravenöst med 80, 240 eller 
520 IE/kg/dag. Majoriteten av hundarna som behandlades subkutant och 50 % av hundarna som 
behandlades intravenöst utvecklade anemi med eller utan benmärgshypoplasi.

Används vid kirurgi

Potentiellt korrigerbar anemi bör undersökas och behandlas på lämpligt sätt innan behandling 
med EPREX övervägs före elektiv kirurgi.
Hos patienter med ett hemoglobinvärde på >130 g/L (8,1 mmol/L) kan möjligheten att EPREX-
behandling kan vara associerad med en ökad risk för postoperativa trombotiska vaskulära händelser 
inte uteslutas. Därför bör det inte användas till patienter med hemoglobin vid utgångsläget
> 130 g/L (8,1 mmol/L).
Alla särskilda försiktighetsåtgärder i samband med autologa predonationsprogram, särskilt 
rutinmässig volymersättning, bör respekteras.
Goda rutiner för blodhantering bör alltid användas i perikirurgisk miljö.

Använd till barn
Effektivitet:Kliniska prövningar av EPREX på barn stödde följande effekter - korrigering av anemi; 
minskning eller eliminering av transfusionsbehov; förbättring av blödningstendensen vid uremi; 
ökad vikt och aptit; och minskningen av cytotoxiska antikroppar. Möjliga men inte avgörande 
effekter var en förbättring av träningskapaciteten och kortsiktiga kardiovaskulära effekter. 
Långsiktiga kardiovaskulära effekter, effekter på tillväxthastighet, förbättrade utsikter för 
njurtransplantation och förbättrad livskvalitet var obevisade.
Säkerhet:Det finns ofullständig information tillgänglig, särskilt om förändringshastigheten för hemoglobin 
och blodtryck.

Dos:Tillgängliga data stöder en dos på 25 IE/kg tre gånger i veckan istället för 50 IE/kg tre gånger 
i veckan.
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4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner
Det finns inga kända kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner, men effekten av epoetin alfa 
(rch) kan förstärkas av samtidig terapeutisk administrering av ett hematiniskt medel såsom 
järnsulfat när ett bristtillstånd föreligger.
Läkemedel som minskar erytropoesen kan minska svaret på epoetin alfa (rch).
Det finns inga bevis som tyder på att behandling med epoetin alfa (rch) förändrar metabolismen av andra 
läkemedel. Men eftersom cyklosporin är bundet av röda blodkroppar finns det potential för en 
läkemedelsinteraktion. Om epoetin alfa (rch) ges samtidigt med ciklosporin, bör blodnivåerna av ciklosporin 
övervakas och dosen av ciklosporin justeras när hematokritvärdet stiger.

Det finns inga bevis som tyder på en interaktion mellan epoetin alfa (rch) och G-CSF eller GM-CSF med 
avseende på hematologisk differentiering eller proliferation av tumörbiopsiproverin vitro.
Hos patienter med metastaserad bröstcancer hade subkutan samtidig administrering av 40 000 IE/ml 
epoetin alfa och trastuzumab (6 mg/kg) ingen effekt på farmakokinetiken för trastuzumab.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet
Läkemedlet är klassat som kategori B3. EPREX ska administreras under graviditet endast om det är 
absolut nödvändigt och om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret. Det är 
inte känt om Epoetin alfa (rch) passerar placentan eller om det kan orsaka fosterskador när det ges till 
en gravid kvinna. Djurstudier har inte visat några tecken på teratogen aktivitet hos råttor eller kaniner 
vid Epoetin alfa (rch) doser på upp till 55 IE/kg/dag administrerat intravenöst. Emellertid orsakar 
intravenös administrering av Epoetin alfa (rch) vid dosnivåer på 20-500 IE/kg/dag till råttor minskad 
fertilitet, ökad förlust före och efter implantation, minskad fostervikt och försening av förbening.

Till gravida eller ammande kirurgiska patienter som deltar i ett autologt 
blodfördonationsprogram rekommenderas inte användning av EPREX.

Amning
EPREX ska endast administreras under amning om det är absolut nödvändigt. Det är inte känt om 
Epoetin alfa (rch) utsöndras i bröstmjölk eller om det kan skada barnet när det ges till en 
ammande kvinna. Intravenös administrering av läkemedlet till digivande råttor vid 500 IE/kg/dag 
orsakar försening av tillväxt och utveckling av avkomman.

4.7 Effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

På grund av den ökade risken för hypertoni under den inledande fasen av EPREX-behandling, bör 
patienter med kronisk njursvikt iaktta försiktighet när de utför potentiellt farliga aktiviteter, såsom att 
köra bil eller använda maskiner, tills den optimala underhållsdosen av EPREX har fastställts.

4.8 Biverkningar
Den vanligaste biverkningen under behandling med Epoetin alfa är en dosberoende ökning av 
blodtrycket eller förvärring av befintlig hypertoni. Övervakning av blodtrycket bör utföras, särskilt 
i början av behandlingen. De vanligast förekommande biverkningarna som observerats i kliniska 
prövningar av EPREX är diarré, illamående, kräkningar, pyrexi och huvudvärk. Influensaliknande 
sjukdom kan förekomma särskilt i början av behandlingen.
En ökad förekomst av trombotiska vaskulära händelser (TVE) har observerats hos patienter som 
får ESA (se4.4).
Överkänslighetsreaktioner, inklusive fall av hudutslag (inklusive urtikaria, anafylaktisk reaktion 
och angioödem har rapporterats.
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Hypertensiv kris med encefalopati och kramper, som kräver omedelbar vård av läkare och intensiv 
medicinsk vård, har även inträffat under behandling med Epoetin alfa hos patienter med tidigare 
normalt eller lågt blodtryck. Särskild uppmärksamhet bör ägnas plötslig stickande migränliknande 
huvudvärk som en möjlig varningssignal.

Erfarenhet av klinisk prövning

Av totalt 3559 försökspersoner i 27 randomiserade, dubbelblinda, placebo- eller standardvårdskontrollerade 
studier, utvärderades den övergripande säkerhetsprofilen för EPREX i 2136 anemiska försökspersoner. 
Inkluderade var 228 epoetin alfa-behandlade CRF-personer i 4 studier med kronisk njursvikt (2 studier i predialys 
[N=131 exponerade CRF-personer som ännu inte är i dialys] och 2 i dialys [N=97 exponerade CRF-patienter i 
dialys]; 1 404 exponerade cancerpatienter. försökspersoner i 16 studier av anemi på grund av kemoterapi; 144 
exponerade försökspersoner i 4 HIV-infektionsstudier; 147 exponerade försökspersoner i 2 studier för autolog 
bloddonation; och 213 exponerade försökspersoner i 1 studie i perikirurgisk miljö. Biverkningar rapporterade av 
-1 % av försökspersonerna som behandlats med epoetin alfa i dessa studier visas ibord 1.
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Tabell 1: Sammanfattning av biverkningar rapporterade av ≥1 % av försökspersonerna i kliniska registreringsstudier med EPREX.

CRF Onkologi HIV ABD Kirurgi
Predialys

EPO Placebo EPO Placebo EPO
Dialys

Ej-
ESA

EPO Placebo EPO Ej-
ESA

EPO Placebo

System/Orgelklass
Biverkningar

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 (%)

Gastrointestinala störningar
Illamående 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)

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

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

Allmänna symtom och tillstånd vid 
administreringsstället

Frossa
Influensaliknande sjukdom

Reaktion på 
injektionsstället Pyrexi

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)
Perifert ödem 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Metabolism och näringsstörningar
Hyperkalemi 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Muskuloskeletala och 
bindvävssjukdomar

Artralgi
Bensmärta
Muskelvärk

Smärta i extremiteter

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)

Störningar i nervsystemet
Konvulsion
Huvudvärk

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)

Andningsvägar, bröstkorg och 
mediastinum

Hosta
Resp kanalen trängsel

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 Onkologi HIV ABD Kirurgi
Predialys

EPO Placebo EPO Placebo EPO
Dialys

Ej-
ESA

EPO Placebo EPO Ej-
ESA

EPO Placebo

System/Orgelklass
Biverkningar

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 (%)

Hud och subkutan vävnad
Utslaga 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Vaskulära störningar
Embolism och trombosb

Djup ventrombos
Trombos
Hypertonic

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=autolog blodgivning; NR=ej rapporterad;
aUtslag inkluderar urtikaria och angioödem

bInkluderar arteriella och venösa, dödliga och icke-dödliga händelser, såsom djup ventrombos, lungemboli, retinal trombos, arteriell trombos (inklusive myokard).
infarkt). cerebrovaskulära olyckor (dvs stroke inklusive hjärninfarkt och hjärnblödning), övergående ischemiska attacker och shunttrombos (inklusive 
dialysutrustning) och trombos inom arteriovenösa shuntaneurismer

cHypertoni inkluderar hypertensiv kris och hypertensiv encefalopati

CCDS(201216v11) 14 EPREX(210326)ADS



Erfarenhet efter marknadsföring

Biverkningar som identifierats efter marknadsföring av epoetinum alfa ingår iTabell 2. I tabellen 
anges frekvenserna enligt följande konvention:

Mycket vanligt -1/10
Allmänning
Ovanlig
Sällsynt

Mycket sällsynt

-1/100 och < 1/10
-1/1 000 och <1/100
-1/10 000, <1/1 000
<1/10 000, inklusive enstaka rapporter

Antikroppsmedierad aplasi av röda blodkroppar har mycket sällan rapporterats (<1/10 000 fall per patientår) 
efter månader till år av behandling med EPREX.

Tabell 2. Biverkningar som identifierats efter marknadsföring
med EPREX efter frekvenskategori uppskattad från spontana 
rapporteringsfrekvenser

System/Orgelklass
Frekvens Biverkningar

Blod- och lymfsystemet
Mycket sällsynt Erytropoietin-antikroppsmedierad ren röda blodkropps-

aplasi Trombocytemi

Rapportering av misstänkta biverkningar:
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet. Det möjliggör 
fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för läkemedlet. Sjukvårdspersonal uppmanas att 
rapportera alla misstänkta biverkningarhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Överdosering
Svaret på EPREX är dosrelaterat och individualiserat. Vid överdriven erytropoetisk respons från en 
överdos av EPREX bör doseringen avbrytas och flebotomi kan övervägas. Understödjande vård 
bör ges vid hypertoni eller krampanfall som kan vara relaterade till överdosering med epoetin alfa 
(rch).
För råd om hantering av överdosering vänligen kontakta National Poisons Center på 0800 
POISON (0800 764766).

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: anti-anemi, ATC-kod: B03XA01.

Handlingsmekanism
Erytropoietin (EPO) är ett glykoproteinhormon som huvudsakligen produceras av njurarna som svar på 
hypoxi och är nyckelregulatorn för produktionen av röda blodkroppar (RBC). EPO är involverat i alla 
faser av erytroidutveckling och har sin huvudsakliga effekt på nivån av erytroida prekursorer. Efter att 
EPO binder till sin cellytereceptor, aktiverar det signaltransduktionsvägar som stör apoptos och 
stimulerar erytroidcellsproliferation. Rekombinant humant EPO (Epoetin alfa), uttryckt i äggstocksceller 
från kinesisk hamster (rch), har en sekvens på 165 aminosyror som är identisk med den för humant 
urin-EPO; de två går inte att särskilja på basis av funktionella analyser. Den skenbara molekylvikten för 
erytropoietin är 32 000 till 40 000 dalton.
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5.2 Farmakokinetiska egenskaper
Erytropoietin stimulerar erytropoiesis hos anemiska patienter med kronisk njursvikt hos vilka den 
endogena produktionen av erytropoietin är nedsatt. På grund av den långa tid som krävs för 
erytropoes – flera dagar för erytroida stamfader att mogna och släppas ut i cirkulationen
– en kliniskt signifikant ökning av hemoglobin observeras vanligtvis inte på mindre än två veckor och kan 
kräva upp till tio veckor hos vissa patienter.

Mätning av epoetin alfa (rch) efter intravenös administrering visade 10 % utsöndring via njurarna med 
de huvudsakliga elimineringsvägarna inte fastställda. Efter intravenös administrering varierade 
medelhalveringstiden hos normala frivilliga från 4,0 till 6,1 timmar och hos patienter med kronisk 
njursvikt från 6,5 till 9,3 timmar. Efter subkutan injektion är serumnivåerna mycket lägre än nivåerna 
som uppnås efter IV-injektion; nivåerna ökar långsamt och når en topp mellan 12 och 18 timmar efter 
dosering. Toppen ligger alltid långt under den topp som uppnås med IV-rutten (ungefär 1/20 av 
värdet). Efter subkutan injektion förblir serumnivåerna av erytropoietin förhöjda över baslinjen i cirka 
72 timmar. Det finns ingen ackumulering när dosering tre gånger i veckan används: nivåerna förblir 
desamma, om de bestäms 24 timmar efter den första injektionen eller 24 timmar efter den sista 
injektionen. Halveringstiden är svår att utvärdera för subkutan administrering och uppskattas till cirka 
24 timmar. Biotillgängligheten för subkutant injicerbart erytropoietin är mycket lägre än för det 
intravenösa läkemedlet: cirka 20-30 %. Ingen information finns tillgänglig hos unga och äldre. På 
grund av nedsatt ämnesomsättning kan patienter med leverdysfunktion få ökad erytropoes med 
EPREX.
ESA är tillväxtfaktorer som i första hand stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Erytropoietinreceptorer 
kan uttryckas på ytan av en mängd olika tumörceller.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karcinogenes, mutagenes
Långtidsstudier av karcinogenicitet har inte utförts. Det finns motstridiga rapporter i litteraturen 
om huruvida erytropoietiner kan spela en roll som tumörproliferatorer. Dessa rapporter, 
baserade påin vitrofynd från humana tumörprover, är av osäker betydelse i den kliniska 
situationen. I en standardserie av analyser för genotoxisk potential inducerade inte epoetin alfa 
(rch) genmutationer eller orsakade kromosomskador.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid
Monobasiskt natriumfosfatdihydrat 
Dibasiskt natriumfosfatdihydrat 
Natriumcitrat*
Glycin
Polysorbat 80
Vatten för injektion
* buffert i epoetin alfa bulkläkemedelssubstans

6.2 Inkompatibiliteter
I avsaknad av kompatibilitetsstudier får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.
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6.3 Hållbarhet
EPREX 1 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 18 månader. 
EPREX 2 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 18 månader. 
EPREX 3 000 IE/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 24 månader. 
EPREX 4 000 IE/0,4 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 24 månader. 
EPREX 5 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 24 månader. 
EPREX 6 000 IE/0,6 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 24 månader. 
EPREX 8 000 IE/0,8 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 24 månader. 
EPREX 10 000 IE/1,0 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 18 månader. 
EPREX 20 000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 18 månader 
EPREX 30 000 IE/0,75 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta – 18 månader 
EPREX 40 000 IE/1.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar
Förvaras vid 2°C till 8°C. Detta temperaturintervall bör hållas noga fram till administrering till 
patienten. Får inte frysa eller skaka.
Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus.

När produkten är på väg att användas kan den tas ur kylskåpet och förvaras i rumstemperatur 
(under 25°C) under en maximal enstaka period på sju dagar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll
Förfylld spruta (typ I glas) med kolv (gummi med teflonbeläggning) och nål med nålskydd (gummi 
med polypropenskydd) och en PROTECS™ nålskyddsanordning (polykarbonat) fäst på sprutan.

Nålskyddet innehåller torrt naturgummi (ett derivat av latex). Seavsnitt 4.4.
1 000 IE/0,5 ml; 2 000 IE/0,5 ml; 3 000 IE/0,3 ml; 4 000 IE/0,4 ml; 5 000 IE/0,5 ml; 6 000 IE/0,6 ml;
8 000 IE/0,8 ml; 20 000 IE/0,5 ml, 30 000 IE/0,75 ml och 10 000 IE/1,0 ml: i kartonger med 6 förfyllda 
sprutor.
40 000 IE/1,0 ml i kartonger med 1 förfylld spruta. Alla styrkor och/eller 

förpackningsstorlekar kanske inte kommer att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och annan hantering
Produkten ska inte användas och kasseras

• om förseglingen är bruten,

• om vätskan är färgad eller om du kan se partiklar flyta i den,

• om du vet, eller tror att det kan ha frysts av misstag, eller
• om det har inträffat ett kylfel.

Allt avfall ska kasseras i enlighet med lokala krav. Produkten är endast för 
engångsbruk.
De förfyllda sprutorna är försedda med PROTECS™nålskyddsanordning för att förhindra nålsticksskador efter 
användning. EPREX Consumer Medicine Information innehåller fullständiga instruktioner för användning 
och hantering av förfyllda sprutor. Seravsnitt 4.2.
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7. MEDICINSCHEMA
Receptbelagd medicin.

8. SPONSOR
Janssen-Cilag (Nya Zealand) Ltd 
Auckland, NYA ZEELAND
Telefon: 0800 800 806 
Fax: (09) 588 1398
E-post: medinfo@janau.jnj.com

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

13 oktober 1997 (1 000 IE/0,5 mL; 2 000 IE/0,5 mL; 3 000 IE/0,3 mL; 4 000 IE/0,4 mL; 5 000 IE/0,5 
mL; 6 000 IE/0,5 mL; IU/0,800 mL; ml) och 6 maj 1999 (20 000 IE/0,5 ml, 40 000 IE/1 ml) och 12 
februari 2009 (30 000 IE/0,75 ml).

10. DATUM FÖR REVISION AV TEXTEN
3 december 2021

Sammanfattande tabell över ändringar

Sektion Sammanfattning av ny information
4.2 Tillägg av skyddsangivelser för läkare att ge instruktioner till patient/

vårdgivare för subkutan administrering och om säker hantering av 
produkten
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