
EPREX®
епоетин алфа (r-HuEPO CHO)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Използвайте при рак

В някои проучвания употребата на стимулиращи еритропоезата агенти (ESAs) за лечение на анемия при 
пациенти с рак се свързва с повишена смъртност. ESA трябва да се използват само за лечение на анемия, 
която се е развила в резултат на едновременно прилагана химиотерапия и само когато кръвопреливането не 
се счита за подходящо. Нивата на хемоглобина не трябва да надвишават 120 g/L (вижте раздел 4.4 СПЕЦИАЛНИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА).

1. ИМЕ НА ПРОДУКТА
EPREX 1000 IU/0,5 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. EPREX 2 

000 IU/0,5 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. EPREX 3 000 IU/

0,3 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. EPREX 4 000 IU/0,4 mL 

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. EPREX 5 000 IU/0,5 mL 

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. EPREX 6 000 IU/0,6 mL 

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. EPREX 8 000 IU/0,8 mL 

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. EPREX 10 000 IU/1,0 mL 

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. EPREX 20 000 IU/0,5 mL 

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка EPREX 30 000 IU/0,75 mL 

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка EPREX 40 000 IU/1,0 mL 

инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EPREX®е стерилен, без консерванти буфериран протеинов разтвор на епоетин алфа (rch) в предварително напълнени 
спринцовки. Предварително напълнените спринцовки са снабдени с устройство за защита на иглата PROTECS™.

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Епоетин алфа (r-HuEPO CHO), произведен в клетки от яйчници на китайски хамстер (CHO) чрез рекомбинантна ДНК 
технология.

Предварително напълнена спринцовка от 0,5 mL съдържа 1000 IU (8,4 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 0,5 mL съдържа 2 000 IU (16,8 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 0,3 mL съдържа 3 000 IU (25,2 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 0,4 mL съдържа 4 000 IU (33,6 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 0,5 mL съдържа 5 000 IU (42,0 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 0,6 mL съдържа 6 000 IU (50,4 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 0,8 mL съдържа 8 000 IU (67,2 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 1,0 mL съдържа 10 000 IU (84,0 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 0,5 mL съдържа 20 000 IU (168,0 микрограма) епоетин алфа.
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Предварително напълнена спринцовка от 0,75 mL съдържа 30 000 IU (252,0 микрограма) епоетин алфа. 

Предварително напълнена спринцовка от 1,0 mL съдържа 40 000 IU (336,0 микрограма) епоетин алфа.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. по същество „без 
натрий“.

За пълния списък на помощните вещества вжточка 6.1 Списък на помощните вещества.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор в предварително напълнена 

спринцовка. Бистър, безцветен разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания
EPREX е показан за:

• Лечение на тежка анемия с бъбречен произход, придружена от клинични симптоми при пациенти с 
бъбречна недостатъчност, които все още не са на диализа.

• Анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при педиатрични и възрастни пациенти на диализа.

• Анемия при пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, при които анемията се дължи на 
ефекта от едновременно прилагана химиотерапия и когато кръвопреливането не се счита за 
подходящо.

• Възрастни пациенти с лека до умерена анемия (хемоглобин > 100 до < 130 g/L), планирани за планова 
операция с очаквана умерена загуба на кръв (2-4 единици или 900 до 1800 ml), за да се намали 
излагането на алогенно кръвопреливане и да се улесни еритропоеза възстановяване.

• За увеличаване на събирането на автоложна кръв и за ограничаване на спада на хемоглобина при възрастни пациенти с 
анемия, подложени на тежка операция, за които не се очаква предварително да депозират пълните си нужди от 
периоперативна кръв.

4.2 Доза и начин на приложение
По време на терапията трябва редовно да се проследяват хематологичните параметри. Дозите трябва да бъдат 
индивидуализирани, за да се гарантира, че хемоглобинът се поддържа на подходящо ниво за всеки пациент.

Тъй като по време на клиничното изпитване при един пациент е наблюдавана единична анафилактична 
реакция, се препоръчва първата доза да се приложи под лекарско наблюдение.

За лечение на анемия, свързана с бъбречна недостатъчност или хронична бъбречна 
недостатъчност:

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, при които е наличен интравенозен достъп (пациенти на 
хемодиализа), приложението на EPREX по интравенозен път е за предпочитане. Когато интравенозен достъп не е 
лесно достъпен (пациент все още не е на диализа и пациенти на перитонеална диализа), EPREX може да се 
прилага подкожно (вж.раздел 4.4 – Чиста аплазия на червените кръвни клетки).

При пациенти, поддържани на хемодиализа, EPREX трябва винаги да се прилага след приключване на 
диализата.

възрастни:

Препоръчителната начална доза епоетин алфа (rch) е 50 IU/kg, три пъти седмично, прилагани като iv или sc 
инжекция за 1-2 минути. По-нататъшните увеличения на дозата трябва да зависят от първоначалния отговор 
(предложена норма <20 g/L на месец). Поради продължителността на времето, необходимо за еритропоеза - 
няколко дни, за да узреят еритроидните прогенитори и да бъдат освободени в кръвообращението
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- клинично значимо повишаване на хематокрита обикновено не се наблюдава за по-малко от 2 седмици и може да 
изисква до 6 седмици при някои пациенти.

Ако е необходимо, се препоръчва увеличаване на дозата на стъпки от 25 IU/kg на интервали от четири седмици. 
Ако скоростта на покачване на хемоглобина надвишава 20 g/L на месец при 50 IU/kg, три пъти седмично, дозата 
трябва да се коригира надолу в количеството, прилагано във всяка доза, като се пропусне една от седмичните 
дози. Подобни корекции на дозата надолу трябва да се направят, ако нивото на Hb надвишава 120 g/L. 
Максималната доза обикновено не трябва да надвишава 200 IU/kg три пъти седмично.

Когато се постигне целева концентрация на хемоглобина от 100-120 g/L (95 до 110 g/L при педиатрични 
пациенти), общата поддържаща седмична доза (средно 100-300 IU/kg) може да бъде разпределена в две 
или три инжекции.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност поддържащата концентрация на хемоглобина не трябва да надвишава 
горната граница на диапазона на концентрацията на хемоглобина.

Наличните данни показват, че пациентите, които започват лечение при много ниски нива на Hb (<60g/L), може да 
изискват по-високи поддържащи дози от тези, които започват терапия с Hb над 80 g/L; последната група 
пациенти може да се нуждаят от седмични дози до 100 IU/kg.

деца:

За педиатрични пациенти на хемодиализа: 

Лечението е разделено на 2 етапа:

Фаза на корекция

50 IU/kg/3 пъти седмично интравенозно.
трябва да се извършва на стъпки от 25 IU/kg/3 пъти седмично на интервали от най-малко 4 седмици, докато се постигне 
желаната цел.

Когато е необходимо коригиране на дозата, това

Фаза на поддръжка:

Трябва да се направи подходяща корекция на дозата, за да се поддържа концентрацията на 
хемоглобина в желания диапазон между 5,9 до 6,8 mmol/l. Като цяло, деца под 30 kg изискват по-
високи поддържащи дози, отколкото деца над 30 kg и възрастни. Например, следните поддържащи 
дози са наблюдавани в клинични проучвания след 6 месеца лечение.

Тегло (кг) Медиана Доза (IU/Kg, дадени 3 x
седмица)

Обичайна поддържаща доза
< 10 100 75 - 150

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

Наличните клинични данни предполагат, че тези пациенти, чийто първоначален хемоглобин е много нисък (<6,8 
g/dL), може да се нуждаят от по-високи поддържащи дози от тези, чиято първоначална анемия е по-лека (>6,8 g/
dL).

Начин на администриране

• Парентералните лекарствени продукти трябва да бъдат визуално проверени за наличие на частици и промяна в 
цвета преди приложение. Продукт, който показва прахови частици или промяна в цвета, не трябва да се използва. 
Не разклащайте, разклащането може да денатурира гликопротеина и да го направи неактивен.

• Всяка спринцовка EPREX е само за еднократна употреба; трябва да се прилага само една доза EPREX от всяка спринцовка. 
Епоетин алфа в спринцовки за еднократна употреба не съдържа консерванти. Не използвайте повторно спринцовката. 
Изхвърлете неизползваната част.
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• Пригответе EPREX за инжектиране от предварително напълнената спринцовка.

• Прилагайте като iv или sc инжекция за 1-2 минути. 
следвайте процедурата на диализа.
изпитват грипоподобни симптоми.

При пациенти на диализа инжекцията трябва
Бавното инжектиране в продължение на 5 минути може да бъде от полза за тези, които

• За подкожно дозиране не трябва да се надвишава максимален обем от 1 ml на всяко едно място на 
инжектиране. В случай на по-големи обеми инжектирането трябва да бъде разделено между повече от едно 
място. Инжекциите трябва да се поставят в крайниците или в предната коремна стена.

• Не разреждайте и не прехвърляйте в друг контейнер. Да не се прилага чрез интравенозна инфузия или в 
комбинация с други лекарствени разтвори.

В ситуации, в които лекарят прецени, че пациентът или лицето, което се грижи за него, може безопасно и 
ефективно да прилага EPREX подкожно, трябва да се предоставят инструкции за правилната дозировка и 
приложение.

Инжектиране на EPREX

Ако EPREX се инжектира подкожно; инжектираното количество обикновено не е повече от един милилитър (1 mL) 
в една инжекция.

EPREX се прилага самостоятелно и не се смесва с други течности за инжекции.

Не разклащайте спринцовките EPREX. Продължителното енергично разклащане може да повреди продукта. Ако продуктът е бил 
разклатен енергично, не го използвайте.

Как да инжектирате подкожно с предварително напълнена спринцовка

Предварително напълнените спринцовки са снабдени с устройство за защита на иглата PROTECS™, за да се предотвратят наранявания с 

иглата след употреба. Информацията за потребителската медицина на EPREX включва пълни инструкции за употреба и боравене с 

предварително напълнени спринцовки.

- Извадете спринцовка от хладилника.Течността трябва да достигне стайна температура. Това 
обикновено отнема между 15 до 30 минути. Не сваляйте капака на иглата на спринцовката, докато я 
оставяте да достигне стайна температура.

- Проверете спринцовката,за да се уверите, че е в правилната доза, не е изтекъл срока на годност, не е 
повреден и течността е бистра и не е замръзнала.

- Изберете място за инжектиране.Добрите места са горната част на бедрото и около корема, но 
далеч от пъпа. Променяйте сайта от ден на ден.

- Мийте ръцете си. Използвайте антисептичен тампон на мястото на инжектиране,да го дезинфекцират.

CCDS(210910v12) 4 EPREX(211203) ADS



- Дръжте предварително напълнената спринцовка за тялото на спринцовката с покритата игла да сочи 
нагоре.

- Не дръжте за главата на буталото, буталото, предпазните крила на иглата или капака на иглата.

- Не дърпайте буталото в нито един момент.

- Не сваляйте капака на иглата от предварително напълнената спринцовка, докато не сте готови да 
инжектирате EPREX.

- Свалете капака на иглата от спринцовкатакато държите тялото и внимателно дърпате капака на иглата, без 
да го усуквате. Не натискайте буталото, не докосвайте иглата и не разклащайте спринцовката.

- Не докосвайте крилата на предпазителя на иглата, за да предотвратите преждевременното покриване на иглата с 

предпазителя на иглата.

- Прищипете гънка на кожатамежду палеца и показалеца. Не го стискайте.

- Натиснете иглата докрай.

- Натиснете буталото с палеца си докрай, за да инжектирате цялата течност.Натискайте го бавно и равномерно, 
като поддържате кожната гънка прищипана. Предпазителят на иглата няма да се активира, освен ако не бъде 
приложена цялата доза.Може да чуете щракване, когато предпазителят на иглата е активиран.

- Когато буталото се натисне докрай, извадете иглата и пуснете кожата.

- Бавно свалете палеца си от буталото. Оставете спринцовката да се движи нагоре, докато цялата игла не бъде 
покрита от предпазителя на иглата.

- Когато иглата бъде извадена от кожата Ви, може да има малко кървене на мястото на инжектиране. 
Това е нормално. Можете да натиснете антисептичен тампонвърху мястото на инжектиране за няколко 
секунди след инжектирането.

- Изхвърлете използваната спринцовкав безопасен контейнер.

- Вземете само една доза EPREX от всяка спринцовка. Ако течността остане в спринцовката след инжектиране, 
спринцовката трябва да се изхвърли правилно, а не да се използва повторно.

За лечение на анемия, свързана с немиелоидни злокачествени заболявания:

Възрастни

Диапазонът на концентрацията на хемоглобина трябва да бъде от 100 до 120 g/L при мъже и жени и не трябва да се 
превишава.

Начална доза:

Препоръчителната начална доза на EPREX е 150 IU/kg като подкожна инжекция три пъти седмично в 
продължение на 4 седмици.

Увеличете дозата:

Ако хемоглобинът се е повишил с най-малко 10 g/L (0,62 mmol/L) или броят на ретикулоцитите се е 
увеличил - 40 000 клетки/микролитър над изходното ниво след 4 седмици лечение, дозата трябва да остане 
150 IU/kg. Ако повишението на хемоглобина е < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) и броят на ретикулоцитите се е 
увеличил с < 40 000 клетки/микролитър над изходното ниво, увеличете дозата до 300 IU/kg.

Ако след още 4 седмици терапия при 300 IU/kg хемоглобинът се повиши - 10 g/L (-0,62 mmol/L) или броят на 
ретикулоцитите се е увеличил - 40 000 клетки/микролитър дозата трябва да остане 300 IU/kg. Въпреки това, 
ако хемоглобинът се е повишил < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) и броят на ретикулоцитите се е увеличил с < 40 000 
клетки/микролитър над изходното ниво, отговорът е малко вероятен и лечението трябва да се 
преустанови.
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Трябва да се избягва темп на повишаване на хемоглобина над 10 g/L за 2 седмици или 20 g/L на месец, или нива 
на хемоглобин >120 g/L. Ако хемоглобинът се повишава с повече от 10 g/L за две седмици или 20 g/L на месец, 
или хемоглобинът се приближава до 120 g/L, намалете дозата на Epoetin Alfa с около 25-50% в зависимост от 
скоростта на повишаване на хемоглобина. Ако хемоглобинът надвиши 120g/L, спрете терапията, докато падне 
под 120g/L и след това започнете отново Epoetin Alfa в доза с 25% под предишната доза.

Възрастни пациенти, насрочени за планова операция:

Трябва да се използва подкожният начин на приложение.

Препоръчителният режим на дозиране е 600 IU/kg EPREX, прилаган седмично в продължение на три седмици 
(дни -21, -14 и -7) преди операцията и в деня на операцията. В случаите, когато има медицинска необходимост от 
съкращаване на времето преди операцията до по-малко от три седмици, 300 IU/kg EPREX трябва да се дава 
дневно в продължение на 10 последователни дни преди операцията, в деня на операцията и четири дни 
непосредствено след това . Прилагането на EPREX трябва да се спре веднага щом нивото на хемоглобина 
достигне 150 g/L в предоперативния период, дори ако не са приложени всички планирани дози EPREX.

Пациенти с анемия при възрастни хирургически в програма за автоложно 
пре-донорство (ABD):

Трябва да се използва интравенозният път. Препоръчителната доза е 300 – 600 IU/kg два пъти седмично в продължение на три 
седмици, заедно с поне 200 mg перорално елементарно желязо дневно.

4.3 Противопоказания

• EPREX е противопоказан при пациенти с неконтролирана хипертония, известна чувствителност към продукти, 
получени от клетки на бозайници, и/или свръхчувствителност към който и да е компонент на продукта. Пациенти, 
които развиват чиста аплазия на червените кръвни клетки (PRCA) след лечение с който и да е еритропоетинов 
продукт, не трябва да получават EPREX или друг еритропоетин.

• Употребата на EPREX при пациенти, планирани за планова хирургия (и които не участват в програма за 
предварително депозиране на автоложна кръв), е противопоказана при пациенти с тежко коронарно, 
периферно артериално, каротидно или мозъчно съдово заболяване, включително пациенти с скорошен 
инфаркт на миокарда или церебрален съдов инцидент.

• Хирургични пациенти, които по някаква причина не могат да получат адекватна антитромботична профилактика или 
лечение.

• Всички противопоказания, свързани с програмите за донорство на автоложна кръв, трябва 
да се спазват при пациенти, приемащи EPREX.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Сърдечносъдови и тромботични събития / повишена смъртност

Докладвани са сърдечно-съдови и тромботични събития като исхемия и инфаркт на миокарда, 
мозъчно-съдов кръвоизлив и инфаркт, преходни исхемични атаки, дълбока венозна тромбоза, 
артериална тромбоза, белодробна емболия, ретинална тромбоза и хемодиализни присадки при 
оклузия на присадка на хемодиализа, като оклузия на присадка на хемодиализа.

Наблюдавана е повишена честота на тромботични съдови събития (TVEs) при пациенти, получаващи 
ESA (вж.раздел 4.8) Те включват венозни и артериални тромбози и емболия (включително някои с 
фатален изход), като дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия, тромбоза на ретината и 
инфаркт на миокарда. Освен това са докладвани мозъчно-съдови инциденти (включително мозъчен 
инфаркт, мозъчен кръвоизлив и преходни исхемични атаки).

Съобщеният риск от TVE трябва да бъде внимателно преценен спрямо ползите, които ще бъдат получени от 
лечението с Epoetin alfa, особено при пациенти със съществуващи рискови фактори.
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EPREX и други средства, стимулиращи еритропоезата, повишават риска от смърт и от сериозни сърдечно-съдови 
събития в контролирани клинични проучвания, когато се прилагат за насочване на хемоглобин над 120 g/L. 
Имаше повишен риск от сериозни артериални и венозни тромбоемболични събития, включително инфаркт на 
миокарда, инсулт, застойна сърдечна недостатъчност и оклузия на хемодиализната присадка. Скоростта на 
повишаване на хемоглобина над 10 g/L за 2 седмици също може да допринесе за тези рискове.

При всички пациенти концентрациите на хемоглобина трябва да се следят внимателно поради потенциален 
повишен риск от тромбоемболични събития и фатален изход, когато пациентите се лекуват с концентрации на 
хемоглобина над диапазона за индикация за употреба.

Потенциал на растежен фактор / повишена туморна прогресия

Епоетин алфа е растежен фактор, който преди всичко стимулира производството на червени кръвни клетки. 
Както всички растежни фактори, съществува теоретична загриженост, че епоетин алфа може да действа като 
растежен фактор за всеки тип тумор, особено миелоидни злокачествени заболявания. 
Еритропоезистимулиращите агенти (ESA), когато се прилагат за насочване на хемоглобин над 120 g/L, 
съкращават времето до прогресия на тумора при пациенти с напреднал рак на главата и шията, получаващи 
лъчева терапия. ESA също така съкращават преживяемостта при пациенти с метастатичен рак на гърдата, 
получаващи химиотерапия, когато се прилагат към целеви хемоглобин над 120 g/L.

Употреба при пациенти с рак

При пациенти с рак на EPREX нивата на хемоглобина трябва да се измерват редовно, докато се 
постигне стабилно ниво и периодично след това.

ESA са растежни фактори, които основно стимулират производството на червени кръвни клетки. Еритропоетиновите 
рецептори могат да бъдат експресирани на повърхността на различни туморни клетки. Както при всички растежни 
фактори, има опасения, че ESA могат да стимулират растежа на тумори.

При контролирани клинични проучвания, употребата на EPREX и други ESA показва:

• намален локорегионален контрол при пациенти с напреднал рак на главата и шията, 
получаващи лъчева терапия, когато се прилагат към цел на хемоглобина над 140 g/L,

• съкратена обща преживяемост и повишена смъртност, дължаща се на прогресия на заболяването на 4-ия 
месец при пациенти с метастатичен рак на гърдата, получаващи химиотерапия, когато се прилагат до цел 
на хемоглобина от 120-140 g/L,

• Друг ESA (дарбепоетин алфа) повишава риска от смърт, когато се прилага за насочване на хемоглобин 
от 120 g/L при пациенти с активно злокачествено заболяване, които не получават нито химиотерапия, 
нито лъчева терапия. ESA не са показани за употреба при тази популация пациенти.

С оглед на гореизложеното, решението за прилагане на лечение с рекомбинантен еритропоетин трябва да се 
основава на оценка на съотношението полза/риск с участието на отделния пациент, която трябва да вземе 
предвид специфичния клиничен контекст. Факторите, които трябва да се вземат предвид при тази оценка, 
включват: вида на тумора и неговия стадий; степента на анемия; продължителност на живота; средата, в която се 
лекува пациентът; и предпочитания на пациента.

Употреба при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, лекувани с Epoetin alfa, нивата на хемоглобина трябва 
да се измерват редовно, докато се постигне стабилно ниво, и периодично след това.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност скоростта на повишаване на хемоглобина трябва да бъде приблизително 
10 g/L на месец и не трябва да надвишава 20 g/L на месец, за да се сведе до минимум рисковете от повишаване на 
хипертонията. Дозата трябва да се намали, когато хемоглобинът достигне 120 g/L.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност поддържащата концентрация на хемоглобина не трябва да 
надвишава горната граница на диапазона на целевата концентрация на хемоглобина, както се препоръчва в Дозировка 
и приложение. Нивата на хемоглобина, насочени към 130 g/L или по-високи, могат да бъдат свързани с по-висок риск от 
сърдечно-съдови събития, включително смърт.
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Пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и недостатъчен хемоглобинов отговор към терапията с ESA може да са изложени на дори 

по-голям риск от сърдечносъдови събития и смъртност в сравнение с други пациенти.

При пациенти на хемодиализа са настъпили тромбози на шънта, особено при тези, които имат склонност към 
хипотония или чиито артериовенозни фистули показват усложнения (напр. стенози, аневризми и др.). 
Препоръчва се ранна ревизия на шънта и профилактика на тромбоза чрез прилагане на ацетилсалицилова 
киселина, например при тези пациенти.

Хиперкалиемия е наблюдавана в изолирани случаи, въпреки че причинно-следствената връзка не е установена. 
При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност трябва да се проследяват серумните електролити. Ако се 
установи повишено или нарастващо ниво на серумния калий, тогава в допълнение към подходящото лечение на 
хиперкалиемията трябва да се обмисли прекратяване на приложението на EPREX, докато се коригира нивото на 
серумния калий.

В резултат на увеличаване на обема на опакованите клетки, пациентите на хемодиализа, получаващи EPREX, често се нуждаят от 
увеличаване на дозата на хепарин по време на диализа. Ако хепаринизацията не е оптимална, е възможна оклузия на 
диализната система.

При някои жени, пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, менструацията се е възобновила след терапия с EPREX; трябва 
да се обсъди възможността за потенциална бременност и да се оцени необходимостта от контрацепция.

Хипертония
Пациенти с неконтролирана хипертония не трябва да се лекуват с EPREX; кръвното налягане трябва да се 
контролира адекватно преди започване на терапията. Кръвното налягане може да се повиши по време на 
лечение на анемия с EPREX. Хипертонична криза с енцефалопатия и гърчове, изискващи незабавно внимание на 
лекар и интензивни медицински грижи, също са се появили по време на лечението с EPREX при пациенти с 
предишно нормално или ниско кръвно налягане. Особено внимание трябва да се обърне на внезапните 
пронизващи мигреноподобни главоболия като възможен предупредителен сигнал (вж.раздел 4.8). Трябва да се 
обърне специално внимание на внимателното проследяване и контрол на кръвното налягане при пациенти, 
лекувани с EPREX. По време на терапията с EPREX пациентите трябва да бъдат информирани за важността на 
спазването на антихипертензивната терапия и диетичните ограничения. Ако кръвното налягане е трудно за 
контролиране след започване на подходящи мерки, дозата на EPREX трябва да се намали или временно да се 
спре, докато хемоглобинът започне да намалява (вж.раздел 4.2).

Чиста аплазия на червените кръвни клетки

Медиирана от антитяло чиста аплазия на червените кръвни клетки (PRCA) (еритробластопения) се 
съобщава след лечение с еритропоетини. Повечето случаи на PRCA, свързани с EPREX, са настъпили 
при пациенти, получаващи подкожно (SC) приложение. Пътят на SC трябва да се използва само 
когато интравенозен (IV) достъп не е лесно достъпен. Рядко се съобщават случаи и при пациенти с 
хепатит С, лекувани с интерферон и рибавирин, когато се използват едновременно ESA. ESA не са 
одобрени за лечение на анемия, свързана с хепатит С.

При повечето от тези пациенти с PRCA са докладвани антитела към еритропоетините. При пациенти, развиващи 
внезапна липса на ефикасност, трябва да се проучат типичните причини за липса на отговор. Ако не се установи 
причина, трябва да се обмисли изследване на костния мозък.

Ако се диагностицира чиста аплазия на червените кръвни клетки (PRCA), лечението с EPREX трябва незабавно да се преустанови 
и да се обмисли изследване за еритропоетинови антитела. Ако се открият антитела срещу еритропоетин, пациентите не трябва 
да преминават към друг продукт на ESA, тъй като анти-еритропоетиновите антитела реагират кръстосано с други ESA. Други 
причини за чиста аплазия на червените кръвни клетки трябва да бъдат изключени и да се започне подходяща терапия.
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Припадъци

EPREX трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с епилепсия, анамнеза за гърчове или 
медицински състояния, свързани с предразположение към гърчова активност, като инфекции на ЦНС и мозъчни 
метастази.

Добавка на желязо
Други причини за анемия (желязо, фолиева киселина или витамин В12дефицит, алуминиева интоксикация, 
инфекция или възпаление, загуба на кръв, хемолиза и фиброза на костния мозък от всякакъв произход) трябва 
да бъдат оценени и лекувани преди започване на терапия с EPREX и когато се вземе решение за увеличаване на 
дозата. В повечето случаи стойностите на феритина в серума падат едновременно с нарастването на обема на 
клетките. За да се осигури оптимален отговор на EPREX, трябва да се осигурят достатъчни запаси от желязо и да 
се прилагат добавки с желязо, ако е необходимо:

• При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност се препоръчва прием на желязо (елементарно желязо 200-300 
mg/ден перорално за възрастни и 100-200 mg/ден перорално за педиатри), ако серумните нива на феритин са под 
100 ng/mL.

• За пациенти с рак се препоръчва прием на желязо (елементарно желязо 200-300 mg/ден 
перорално), ако пренасянето на сатурация е под 20%.

• За пациенти в програма за автоложно донорство, добавка на желязо (елементарно желязо 200 mg/ден 
перорално) трябва да се прилага няколко седмици преди започване на автоложно предепозиране, за 
да се постигнат високи запаси от желязо преди започване на терапията с EPREX и по време на 
терапията с EPREX .

• При пациенти, насрочени за голяма елективна ортопедична хирургия, по време на терапията с EPREX трябва 
да се прилага добавки с желязо (елементарно желязо 200 mg/ден перорално). Ако е възможно, приемът на 
добавки с желязо трябва да започне преди започване на терапията с EPREX, за да се постигнат адекватни 
запаси от желязо.

Общ
EPREX трябва да се използва с повишено внимание при пациенти със съществуваща хипертония, исхемична 
съдова болест, епилепсия, анамнеза за гърчове или медицински състояния, свързани с предразположение към 
гърчова активност, като инфекции на ЦНС и мозъчни метастази.

Безопасността и ефективността на епоетин алфа не са установени при пациенти с подлежащи хематологични 
заболявания (напр. хемолитична анемия, сърповидно-клетъчна анемия, таласемия, порфирия).

Еритропоезистимулиращите агенти (ESA) не са непременно еквивалентни. Поради това трябва да се 
подчертае, че пациентите трябва да се прехвърлят от един ESA (като EPREX) към друг ESA само с 
разрешението на лекуващия лекар.

Може да има умерено дозозависимо повишаване на броя на тромбоцитите, в рамките на нормалните 
граници, по време на лечение с Epoetin alfa. Това регресира по време на продължаващата терапия. Освен 
това се съобщава за тромбоцитемия над нормалните граници. Препоръчва се броят на тромбоцитите да се 
проследява редовно през първите 8 седмици от лечението.

Много рядко е наблюдавано обостряне на порфирия при лекувани с EPREX пациенти с хронична бъбречна 
недостатъчност. EPREX не е причинил повишена екскреция на порфиринови метаболити с урината при нормални 
доброволци, дори при наличие на бърз еритропоетичен отговор. Независимо от това, EPREX трябва да се използва с 
повишено внимание при пациенти с известна порфирия.

Повишена серумна пикочна киселина може да се появи при пациенти, чийто хемоглобин се повишава с повече от 
приблизително 20 g/L на месец. Следователно EPREX трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с 
анамнеза за подагра.

EPREX трябва също да се използва с повишено внимание при пациенти с хронична чернодробна недостатъчност. 
Безопасността и режимът на дозиране на EPREX не са установени при наличие на чернодробна дисфункция. 
Поради намален метаболизъм, пациентите с чернодробна дисфункция може да имат повишена еритропоеза с 
EPREX.
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При малък брой пациенти, лекувани с EPREX, са докладвани реакции на образуване на мехури и 
ексфолиране на кожата, включително еритема мултиформе и синдром на Stevens-Johnson (SJS)/токсична 
епидермална некролиза (TEN). Прекратете незабавно терапията с EPREX, ако се подозира тежка кожна 
реакция, като SJS/TEN.

Капакът на иглата на предварително напълнената спринцовка EPREX съдържа сух естествен каучук (производно на латекс), 
който може да причини алергични реакции при хора, чувствителни към латекс.

Бъбречна диализа

Корекцията на анемията с EPREX изглежда не влияе върху ефективността на диализата. Въпреки това, 
повишаването на апетита може да доведе до повишен прием на калий и хиперкалиемия както при пациенти на 
диализа, така и при пациенти преди диализа. Тези и други промени в серумната химия трябва да се управляват 
чрез промени в диетата и модификации на предписанието за диализа, ако е необходимо.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност трябва да се проследяват серумните електролити. Ако се установи 
повишено (или нарастващо) ниво на серумния калий, трябва да се обмисли прекратяване на лечението с епоетин алфа, докато 
хиперкалиемията не бъде коригирана.

В някои предклинични токсикологични проучвания при кучета и плъхове, но не и при 
маймуни, терапията с епоетин алфа (rch) се свързва със субклинична фиброза на костния 
мозък. Фиброзата на костния мозък е известно усложнение на хроничната бъбречна 
недостатъчност при хора и може да бъде свързана с вторичен хиперпаратиреоидизъм или 
неизвестни фактори. Честотата на фиброза на костния мозък не се е увеличила в проучване 
на пациенти на диализа, лекувани с EPREX в продължение на 12-19 месеца, в сравнение с 
честотата на фиброза на костния мозък в съвпадаща контролна група от пациенти на 
диализа, които не са лекувани с EPREX. В 13-седмично проучване кучетата са лекувани 
подкожно или интравенозно с 80, 240 или 520 IU/kg/ден. По-голямата част от кучетата, 
лекувани подкожно и 50% от кучетата, лекувани интравенозно, развиват анемия със или 
без хипоплазия на костния мозък.

Използване в хирургията

Потенциално коригиращата анемия трябва да бъде изследвана и подходящо лекувана, преди да се 
обмисли терапия с EPREX преди планова операция.

При пациенти с изходен хемоглобин >130 g/L (8,1 mmol/L), не може да се изключи възможността 
лечението с EPREX да бъде свързано с повишен риск от постоперативни тромботични съдови 
събития. Поради това не трябва да се използва при пациенти с изходен хемоглобин
> 130 g/L (8,1 mmol/L).
Трябва да се спазват всички специални предпазни мерки, свързани с програмите за автоложно предварително 
донорство, особено рутинната смяна на обема.

Добрите практики за управление на кръвта винаги трябва да се използват в перихирургичните условия.

Употреба при деца

Ефикасност:Клиничните проучвания на EPREX при деца потвърдиха следните ефекти - корекция на анемията; 
намаляване или премахване на изискванията за трансфузия; подобряване на склонността към кървене при 
уремия; повишено тегло и апетит; и намаляване на цитотоксичните антитела. Възможните, но не и убедителни 
ефекти са подобрение на капацитета за упражнения и краткосрочни сърдечно-съдови ефекти. Дългосрочните 
сърдечно-съдови ефекти, ефектите върху скоростта на растеж, подобрените перспективи за бъбречна 
трансплантация и подобреното качество на живот бяха недоказани.

безопасност:Налична е непълна информация, особено за скоростта на промяна на хемоглобина и 
кръвното налягане.

Доза:Наличните данни поддържат доза от 25 IU/kg три пъти седмично, вместо 50 IU/kg три пъти 
седмично.
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4.5 Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействие

Няма известни клинично значими лекарствени взаимодействия, но ефектът на епоетин алфа (rch) може да 
се потенцира от едновременното терапевтично приложение на хематино средство като железен сулфат, 
когато съществува състояние на дефицит.

Лекарствата, които намаляват еритропоезата, могат да намалят отговора към епоетин алфа (rch).

Няма доказателства, които да показват, че лечението с епоетин алфа (rch) променя метаболизма на други лекарства. 
Въпреки това, тъй като циклоспоринът е свързан с червените кръвни клетки, има потенциал за лекарствено 
взаимодействие. Ако епоетин алфа (rch) се прилага едновременно с циклоспорин, кръвните нива на циклоспорин 
трябва да се проследяват и дозата на циклоспорин се коригира с повишаване на хематокрита.

Няма доказателства, които да показват взаимодействие между епоетин алфа (rch) и G-CSF или GM-CSF по 
отношение на хематологичната диференциация или пролиферация на проби от туморна биопсияинвитро.

При пациенти с метастатичен рак на гърдата, подкожното едновременно приложение на 40 000 IU/mL 
епоетин алфа с трастузумаб (6 mg/kg) няма ефект върху фармакокинетиката на трастузумаб.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Лекарството е класифицирано като категория B3. EPREX трябва да се прилага по време на бременност само ако е 
абсолютно необходимо и ако потенциалната полза оправдава потенциалния риск за плода. Не е известно дали 
Epoetin alfa (rch) преминава през плацентата или може да причини увреждане на плода, когато се прилага на 
бременна жена. Проучванията при животни не показват доказателства за тератогенна активност при плъхове 
или зайци при дози на Epoetin alfa (rch) до 55 IU/kg/ден, приложен интравенозно. Въпреки това, интравенозното 
приложение на Epoetin alfa (rch) в дозови нива от 20-500 IU/kg/ден при плъхове причинява намален фертилитет, 
повишена загуба преди и след имплантиране, намалено тегло на плода и забавяне на осификацията.

При бременни или кърмещи хирургични пациенти, участващи в програма за автоложно 
кръводаряване, употребата на EPREX не се препоръчва.

Кърмене
EPREX трябва да се прилага по време на кърмене само ако е абсолютно необходимо. Не е известно 
дали Epoetin alfa (rch) се екскретира в кърмата или дали може да навреди на кърмачето, когато се 
прилага на кърмеща жена. Интравенозното приложение на лекарството при кърмещи плъхове при 
500 IU/kg/ден причинява забавяне на растежа и развитието на потомството.

4.7 Ефект върху способността за шофиране и работа с машини

Поради повишения риск от хипертония по време на началната фаза на лечението с EPREX, пациентите с 
хронична бъбречна недостатъчност трябва да внимават при извършване на потенциално опасни 
дейности, като шофиране или работа с машини, докато се установи оптималната поддържаща доза EPREX.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Най-честата нежелана лекарствена реакция по време на лечението с Epoetin alfa е дозозависимо повишаване на 
кръвното налягане или влошаване на съществуваща хипертония. Трябва да се извършва мониторинг на 
кръвното налягане, особено в началото на терапията. Най-често срещаните нежелани лекарствени реакции, 
наблюдавани при клинични проучвания на EPREX, са диария, гадене, повръщане, пирексия и главоболие. 
Грипоподобно заболяване може да се появи особено в началото на лечението.

Наблюдавана е повишена честота на тромботични съдови събития (TVEs) при пациенти, 
получаващи ESA (вж.4.4).
Съобщавани са реакции на свръхчувствителност, включително случаи на обрив (включително уртикария, 
анафилактична реакция и ангиоедем.
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Хипертонична криза с енцефалопатия и гърчове, изискващи незабавно внимание на лекар и интензивни медицински 
грижи, са се появили и по време на лечението с Epoetin alfa при пациенти с преди това нормално или ниско кръвно 
налягане. Особено внимание трябва да се обърне на внезапните пронизващи мигреноподобни главоболия като 
възможен предупредителен сигнал.

Опит от клинични проучвания

От общо 3559 субекта в 27 рандомизирани, двойно-слепи, плацебо или контролирани от стандарта за лечение 
проучвания, общият профил на безопасност на EPREX е оценен при 2136 анемични субекта. Включени бяха 228 лекувани 
с епоетин алфа субекта на CRF в 4 проучвания за хронична бъбречна недостатъчност (2 проучвания при преддиализа 
[N=131 изложени на CRF субекти, които все още не са на диализа] и 2 в диализа [N=97 изложени на CRF субекти на 
диализа]; 1404 изложени на CRF субекти на диализа] субекти в 16 проучвания на анемия, дължаща се на химиотерапия; 
144 експонирани субекта в 4 проучвания за HIV-инфекция; 147 експонирани субекта в 2 проучвания за автоложно 
кръводаряване; и 213 експонирани субекта в 1 проучване в перихирургична среда. Нежелани лекарствени реакции, 
докладвани от -1 % от пациентите, лекувани с епоетин алфа в тези проучвания, са показани вмаса 1.
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Таблица 1: Резюме на нежеланите лекарствени реакции, съобщени от ≥1% от субектите в клинични регистрационни проучвания с EPREX.

CRF онкология ХИВ ABD Хирургия

Преддиализа

EPO Placebo EPO Placebo EPO
Диализа

Не-
ЕКА

EPO Плацебо EPO Не-
ЕКА

EPO Плацебо

Клас система/орган
Нежелана лекарствена реакция

N=131
н (%)

N=79
н (%)

N=97
н (%)

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

Стомашно-чревни нарушения
гадене 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)

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

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

Общи нарушения и състояния на мястото на 
приложение

тръпки

Грипоподобно заболяване

Реакция на мястото на инжектиране 

Пирексия

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)
Периферен оток 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Нарушения на метаболизма и храненето
Хиперкалиемия 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Нарушения на опорно-двигателния апарат и 

съединителната тъкан

Артралгия
Болка в костите

миалгия
Болка в крайниците

16 (12) 6 (8)
NR

1 (1)
7 (9)

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

15 (15)

3 (7)
12)
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)

Нарушения на нервната система
Конвулсия
главоболие

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)

Респираторни, гръдни и медиастинални 
нарушения

кашлица

Респ задръствания на тракта

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 онкология ХИВ ABD Хирургия

Преддиализа

EPO Placebo EPO Placebo EPO
Диализа

Не-
ЕКА

EPO Плацебо EPO Не-
ЕКА

EPO Плацебо

Клас система/орган
Нежелана лекарствена реакция

N=131
н (%)

N=79
н (%)

N=97
н (%)

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

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Обрива 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Съдови нарушения
Емболия и тромбозаб

Дълбока венозна тромбоза
Тромбоза
Хипертония° С

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) 12)
5 (11)

NR
4 (3)

2 (1)
NR

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

3(1) NR
24 (3)

ADB=автоложно кръводаряване; NR=не се съобщава;

аОбривът включва уртикария и ангиоедем

бВключва артериални и венозни, фатални и нефатални събития, като дълбока венозна тромбоза, белодробен ембол, тромбоза на ретината, артериална тромбоза (включително миокардна
инфаркт). мозъчно-съдови инциденти (т.е. инсулт, включително мозъчен инфаркт и мозъчен кръвоизлив), преходни исхемични атаки и шунтова тромбоза (включително 
диализно оборудване) и тромбоза в артериовенозни шънт аневризми

° СХипертонията включва хипертонична криза и хипертонична енцефалопатия
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Постмаркетингов опит
Нежеланите лекарствени реакции, установени по време на постмаркетинговия опит с епоетин алфа, 
са включени вТаблица 2. В таблицата честотите са предоставени съгласно следната конвенция:

Много често -1/10
често срещани

Нечести
Рядко
Много рядко

-1/100 и < 1/10
-1/1000 и <1/100
-1/10 000, <1/1 000
<1/10 000, включително изолирани доклади

Много рядко се съобщава за медиирана от антитяло чиста аплазия на червените кръвни клетки (<1/10 000 случая на 
пациент-година) след месеци до години лечение с EPREX.

Таблица 2. Нежелани лекарствени реакции, идентифицирани по време на постмаркетинговия опит
с EPREX по честотна категория, изчислена от проценти на спонтанно 
докладване

Клас система/орган
Честота Нежелана лекарствена реакция

Нарушения на кръвта и лимфната система
Много рядко Чиста аплазия на червените клетки, медиирана от еритропоетин 

антитяло, тромбоцитемия

Докладване на предполагаеми нежелани реакции:

Съобщаването за предполагаеми нежелани реакции след разрешаване на лекарството е важно. Позволява 
непрекъснато наблюдение на съотношението полза/риск на лекарството. От здравните специалисти се изисква да 
съобщават за всякакви предполагаеми нежелани реакцииhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Предозиране

Отговорът към EPREX е зависим от дозата и е индивидуализиран. В случай на прекомерен еритропоетичен 
отговор от предозиране на EPREX, дозирането трябва да се спре и може да се обмисли флеботомия. Трябва 
да се осигури поддържаща грижа за хипертонични или конвулсивни събития, които могат да бъдат 
свързани с предозиране с епоетин алфа (rch).

За съвет относно управлението на предозирането, моля, свържете се с Националния център по отравяния на 
0800 POISON (0800 764766).

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: антианемични, АТС код: B03XA01.

Механизъм на действие

Еритропоетинът (EPO) е гликопротеинов хормон, произвеждан предимно от бъбреците в отговор на хипоксия и е 
ключовият регулатор на производството на червени кръвни клетки (RBC). EPO участва във всички фази на развитието на 
еритроида и има своя основен ефект на нивото на еритроидните предшественици. След като EPO се свърже с рецептора 
на клетъчната му повърхност, той активира пътищата на сигнална трансдукция, които пречат на апоптозата и 
стимулират пролиферацията на еритроидните клетки. Рекомбинантният човешки EPO (Epoetin alfa), експресиран в 
клетки от яйчници на китайски хамстер (rch), има 165 аминокиселинна последователност, идентична с тази на човешкия 
EPO в урината; двете са неразличими въз основа на функционални анализи. Привидното молекулно тегло на 
еритропоетина е от 32 000 до 40 000 далтона.
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5.2 Фармакокинетични свойства
Еритропоетинът стимулира еритропоезата при пациенти с анемия с хронична бъбречна недостатъчност, при които 
ендогенното производство на еритропоетин е нарушено. Поради продължителността на времето, необходимо за 
еритропоеза - няколко дни, за да узреят еритроидните прогенитори и да бъдат освободени в кръвообращението
– клинично значимо повишаване на хемоглобина обикновено не се наблюдава за по-малко от две седмици и може да 
изисква до десет седмици при някои пациенти.

Измерването на епоетин алфа (rch) след интравенозно приложение показва 10% екскреция от бъбреците, 
като основните пътища на елиминиране не са определени. След интравенозно приложение средният 
полуживот при нормални доброволци варира от 4,0 до 6,1 часа, а при пациенти с хронична бъбречна 
недостатъчност от 6,5 до 9,3 часа. След подкожно инжектиране, серумните нива са много по-ниски от 
нивата, постигнати след IV инжекция; нивата се повишават бавно и достигат пик между 12 и 18 часа след 
дозата. Пикът винаги е доста под пика, постигнат чрез IV път (приблизително 1/20 от стойността). След 
подкожно инжектиране серумните нива на еритропоетин остават повишени над изходното ниво за около 
72 часа. Няма натрупване, когато се използва три пъти седмично дозиране: нивата остават същите, дали се 
определят 24 часа след първата инжекция или 24 часа след последната инжекция. Времето на полуживот е 
трудно да се оцени за подкожно приложение и се оценява на около 24 часа. Бионаличността на подкожния 
инжекционен еритропоетин е много по-ниска от тази на интравенозното лекарство: приблизително 
20-30%. Няма налична информация за младите и възрастните хора. Поради намален метаболизъм 
пациентите с чернодробна дисфункция може да имат повишена еритропоеза с EPREX.

ESA са растежни фактори, които основно стимулират производството на червени кръвни клетки. Еритропоетиновите рецептори могат да 

бъдат експресирани на повърхността на различни туморни клетки.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Канцерогенеза, мутагенеза
Дългосрочни проучвания за канцерогенност не са провеждани. В литературата има противоречиви съобщения 
относно това дали еритропоетините могат да играят роля като туморни пролифератори. Тези доклади, въз 
основа наинвитроконстатациите от човешки туморни проби, са от несигурно значение в клиничната ситуация. В 
стандартна серия от анализи за генотоксичен потенциал, Epoetin alfa (rch) не предизвиква генни мутации или 
причинява хромозомни увреждания.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев хлорид

Едноосновен натриев фосфат дихидрат 

Двуосновен одиев фосфат дихидрат 

Натриев цитрат*

глицин
Полисорбат 80

Вода за инжекции
* буфер в епоетин алфа насипно лекарствено вещество

6.2 Несъвместимости

При липса на проучвания за съвместимост, това лекарство не трябва да се смесва с други лекарства.
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6.3 Срок на годност

EPREX 1000 IU/ 0,5 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 18 месеца. 

EPREX 2 000 IU/ 0,5 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 18 месеца. 

EPREX 3 000 IU/ 0,3 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 24 месеца. 

EPREX 4 000 IU/ 0,4 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 24 месеца. 

EPREX 5 000 IU/ 0,5 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 24 месеца. 

EPREX 6 000 IU/ 0,6 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 24 месеца. 

EPREX 8 000 IU/ 0,8 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 24 месеца. 

EPREX 10 000 IU/ 1,0 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 18 

месеца. EPREX 20 000 IU/0,5 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка – 

18 месеца EPREX 30 000 IU/0,75 mL инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 

– 18 месеца EPREX 40 000 IU/ 1.

6.4 Специални предпазни мерки при съхранение

Да се   съхранява при 2°C до 8°C. Този температурен диапазон трябва да се поддържа стриктно до приложението на пациента. 
Не замразявайте и не разклащайте.

Да се   съхранява в оригинална опаковка, за да се предпази от светлина.

Когато продуктът е на път да се използва, той може да се извади от хладилника и да се съхранява при стайна 
температура (под 25°C) за максимален единичен период от седем дни.

6.5 Естество и съдържание на контейнера

Предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с бутало (гума с тефлоново покритие) и игла с щит на иглата 
(гума с полипропиленов капак) и устройство за защита на иглата PROTECS™ (поликарбонат), прикрепено към 
спринцовката.

Капакът на иглата съдържа сух естествен каучук (производно на латекс).раздел 4.4.

1000 IU/0.5mL; 2000 IU/0.5mL; 3000 IU/0.3mL; 4000 IU/0.4mL; 5000 IU/0.5mL; 6000 IU/0.6mL;
8 000 IU/0.8mL; 20 000 IU/0,5mL, 30,000IU/0,75mL и 10,000 IU/1,0mL: в кутии с 6 предварително напълнени 
спринцовки.

40 000 IU/1.0mL в кутии с 1 предварително напълнена спринцовка. Не всички 

дози и/или размери на опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и друга работа

Продуктът не трябва да се използва и да се изхвърля

• ако пломбата е счупена,

• ако течността е оцветена или можете да видите частици, плуващи в нея,

• ако знаете, или смятате, че може да е било случайно замразено, или

• ако е имало повреда в охлаждането.
Всички отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. 

Продуктът е само за еднократна употреба.

Предварително напълнените спринцовки са снабдени с PROTECS™устройство за защита на иглата, за да помогне за предотвратяване на 

наранявания с игла след употреба. Информацията за потребителската медицина на EPREX включва пълни инструкции за употреба и 

боравене с предварително напълнени спринцовки. Вижраздел 4.2.
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7. МЕДИЦИНСКИ ГРАФИК
Лекарство с рецепта.

8. СПОНСОР
Janssen-Cilag (Нова Зеландия) Ltd 

Окланд, НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Телефон: 0800 800 806 
Факс: (09) 588 1398
Имейл: medinfo@janau.jnj.com

9. ДАТА НА ПЪРВО ОДОБРЕНИЕ
13 октомври 1997 г. (1000 IU/0,5mL; 2000 IU/0,5mL; 3000 IU/0,3mL; 4000 IU/0,4mL; 5000 IU/
0,5mL; 6000 IU/0,00m; 0,00 IU/0,00m;0,00m; mL) и 6 май 1999 г. (20 000 IU/0,5 mL, 40 000 IU/1 
mL) и 12 февруари 2009 г. (30 000 IU/0,75 mL).

10. ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА
3 декември 2021 г

Обобщена таблица на промените

Раздел Резюме на новата информация
4.2 Добавяне на препоръки за безопасност за лекарите, които да предоставят инструкции на 

пациентите/полагащите грижи за подкожно приложение и за безопасна работа с продукта
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