
EPREX®
epoëtine alfa (r-HuEPO CHO)

DATA PAPIER
Gebruik bij kanker

In sommige onderzoeken is het gebruik van erytropoëse-stimulerende middelen (ESA's) voor de behandeling van anemie bij 
patiënten met kanker in verband gebracht met een verhoogde mortaliteit. ESA's mogen alleen worden gebruikt voor de 
behandeling van anemie die is ontstaan   als gevolg van gelijktijdig toegediende chemotherapie, en alleen wanneer 
bloedtransfusie niet geschikt wordt geacht. De hemoglobinespiegels mogen niet hoger zijn dan 120 g/L (zie rubriek 4.4 
SPECIALE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK).

1. PRODUCTNAAM:
EPREX 1.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. EPREX 

2000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. EPREX 3000 

IE/0,3 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. EPREX 4.000 IE/0,4 

ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. EPREX 5.000 IE/0,5 ml 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. EPREX 6.000 IE/0,6 ml 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. EPREX 8.000 IE/0,8 ml 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. EPREX 10.000 IE/1,0 ml 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. EPREX 20.000 IE/0,5 ml 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit EPREX 30.000 IE/0,75 ml 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit EPREX 40.000 IE/1,0 ml 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit.

EPREX®is een steriele, conserveermiddelvrije gebufferde eiwitoplossing van epoëtine alfa (rch) in 
voorgevulde spuiten. De voorgevulde spuiten zijn uitgerust met de PROTECS™ naaldbeschermer.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Epoëtine alfa (r-HuEPO CHO), geproduceerd in ovariumcellen van Chinese hamsters (CHO) door middel van recombinant-DNA-
technologie.

Een voorgevulde spuit van 0,5 ml bevat 1.000 IE (8,4 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 0,5 ml bevat 2000 IE (16,8 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 0,3 ml bevat 3000 IE (25,2 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 0,4 ml bevat 4.000 IE (33,6 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 0,5 ml bevat 5.000 IE (42,0 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 0,6 ml bevat 6.000 IE (50,4 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 0,8 ml bevat 8.000 IE (67,2 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 1,0 ml bevat 10.000 IE (84,0 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 0,5 ml bevat 20.000 IE (168,0 microgram) epoëtine alfa.
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Een voorgevulde spuit van 0,75 ml bevat 30.000 IE (252,0 microgram) epoëtine alfa. Een 
voorgevulde spuit van 1,0 ml bevat 40.000 IE (336,0 microgram) epoëtine alfa.
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen "natriumvrij" is.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie:rubriek 6.1 Lijst van hulpstoffen.

3. FARMACEUTISCHE VORM
Oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. 

Heldere, kleurloze oplossing.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties
EPREX is geïndiceerd voor:

• De behandeling van ernstige anemie van renale oorsprong die gepaard gaat met klinische symptomen bij 
patiënten met nierinsufficiëntie die nog geen dialyse ondergaan.

• Anemie geassocieerd met chronisch nierfalen bij pediatrische en volwassen dialysepatiënten.

• Anemie bij patiënten met niet-myeloïde maligniteiten bij wie anemie het gevolg is van het effect 
van gelijktijdig toegediende chemotherapie en bij wie bloedtransfusie niet geschikt wordt geacht.

• Volwassen patiënten met milde tot matige anemie (hemoglobine > 100 tot < 130 g/l) die een electieve 
operatie moeten ondergaan met een verwacht matig bloedverlies (2-4 eenheden of 900 tot 1800 ml) om de 
blootstelling aan allogene bloedtransfusie te verminderen en erytropoëtische herstel.

• Om de autologe bloedafname te vergroten en de afname van hemoglobine te beperken bij anemische volwassen 
patiënten die een grote operatie ondergaan en van wie niet wordt verwacht dat ze hun volledige perioperatieve 
bloedbehoefte vooraf deponeren.

4.2 Dosis en wijze van toediening
Tijdens de therapie moeten de hematologische parameters regelmatig worden gecontroleerd. Doses moeten individueel 
worden bepaald om ervoor te zorgen dat het hemoglobinegehalte voor elke patiënt op het juiste niveau wordt gehouden.

Aangezien een enkele anafylactische reactie werd waargenomen bij één patiënt tijdens klinische tests, 
wordt aanbevolen de eerste dosis onder medisch toezicht toe te dienen.

Voor de behandeling van anemie geassocieerd met nierinsufficiëntie of chronisch 
nierfalen:
Bij patiënten met chronisch nierfalen, waarbij intraveneuze toegang routinematig beschikbaar is 
(hemodialysepatiënten), verdient toediening van EPREX via de intraveneuze route de voorkeur. Waar intraveneuze 
toegang niet direct beschikbaar is (patiënt die nog niet wordt gedialyseerd en patiënten met peritoneale dialyse) 
kan EPREX subcutaan worden toegediend (zierubriek 4.4 – Pure Red Cell Aplasia).

Bij patiënten die hemodialyse ondergaan, dient EPREX altijd te worden toegediend na voltooiing van de 
dialyse.

Volwassenen:

De aanbevolen startdosering van epoëtine alfa (rch) is 50 IE/kg, driemaal per week, toegediend als iv of 
sc injectie gedurende 1-2 minuten. Verdere dosisverhogingen moeten afhangen van de initiële respons 
(voorgestelde dosering <20 g/L per maand). Vanwege de lange tijd die nodig is voor erytropoëse - 
meerdere dagen voor erytroïde voorlopers om te rijpen en in de bloedsomloop te komen
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- een klinisch significante verhoging van de hematocrietwaarde wordt gewoonlijk niet waargenomen in minder dan 2 weken en 
kan bij sommige patiënten tot 6 weken duren.

Indien nodig worden dosisverhogingen in stappen van 25 IE/kg met tussenpozen van vier weken aanbevolen. Als de 
snelheid van de hemoglobinestijging hoger is dan 20 g/L per maand bij 50 IE/kg, driemaal per week, dient de dosis naar 
beneden te worden aangepast in de toegediende hoeveelheid in elke dosis en door een van de wekelijkse doses weg te 
laten. Soortgelijke neerwaartse dosisaanpassingen moeten worden gemaakt als het Hb-niveau hoger is dan 120 g/L. De 
maximale dosis mag in het algemeen niet hoger zijn dan 200 IE/kg driemaal per week.

Wanneer een beoogde hemoglobineconcentratie van 100-120 g/l (95 tot 110 g/l bij pediatrische patiënten) is 
bereikt, kan de totale wekelijkse onderhoudsdosis (gemiddeld 100-300 IE/kg) worden verdeeld over twee of 
drie injecties.

Bij patiënten met chronisch nierfalen mag de onderhoudshemoglobineconcentratie de bovengrens van het 
hemoglobineconcentratiebereik niet overschrijden.

Beschikbare gegevens wijzen erop dat patiënten die een behandeling starten bij zeer lage Hb-waarden (<60 g/l) mogelijk hogere 
onderhoudsdoseringen nodig hebben dan patiënten die een behandeling starten met een Hb hoger dan 80 g/l; de laatste groep 
patiënten kan wekelijkse doses van slechts 100 IE/kg nodig hebben.

Kinderen:

Voor pediatrische hemodialysepatiënten: De 

behandeling is opgedeeld in 2 fasen:

Correctie fase

50 IE/kg/3 keer per week via intraveneuze weg.
moet worden gedaan in stappen van 25 IE/kg/3 keer per week met tussenpozen van ten minste 4 weken totdat het gewenste 
doel is bereikt.

Wanneer een dosisaanpassing nodig is, is dit:

Onderhoudsfase:

De dosis moet op gepaste wijze worden aangepast om de hemoglobineconcentratie binnen het gewenste bereik 
tussen 5,9 en 6,8 mmol/l te houden. Over het algemeen hebben kinderen van minder dan 30 kg een hogere 
onderhoudsdosering nodig dan kinderen van meer dan 30 kg en volwassenen. De volgende onderhoudsdoses 
werden bijvoorbeeld waargenomen in klinische onderzoeken na 6 maanden behandeling.

Gewicht (kg) Mediaan Dosis (IE/Kg gegeven 3 x
week)

Gebruikelijke onderhoudsdosering

< 10 100 75 - 150
10 - 30 75 60 - 150

30 33 30 - 100

De beschikbare klinische gegevens suggereren dat patiënten bij wie de initiële hemoglobinewaarde erg laag is (<6,8 g/dl) 
mogelijk hogere onderhoudsdoses nodig hebben dan patiënten bij wie de initiële bloedarmoede minder ernstig is (> 6,8 
g/dl).

Wijze van toediening

• Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op 
deeltjes en verkleuring. Product met fijnstof of verkleuring mag niet worden gebruikt. Niet 
schudden, schudden kan het glycoproteïne denatureren, waardoor het inactief wordt.

• Elke EPREX-spuit is uitsluitend voor eenmalig gebruik; uit elke spuit mag slechts één dosis EPREX worden 
toegediend. Epoëtin alfa in spuiten voor eenmalig gebruik bevat geen conserveermiddelen. Gebruik de spuit niet 
opnieuw. Gooi het ongebruikte deel weg.
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• Bereid EPREX voor injectie uit de voorgevulde spuit.
• Dien toe als iv of sc injectie gedurende 1-2 minuten. 

volg de dialyseprocedure.
griepachtige symptomen ervaart.

Bij dialysepatiënten moet de injectie:
Langzame injectie gedurende 5 minuten kan gunstig zijn voor degenen die:

• Voor subcutane toediening mag een maximaal volume van 1 ml op een injectieplaats niet worden 
overschreden. In het geval van grotere volumes moet de injectie over meer dan één plaats worden verdeeld. 
De injecties moeten in de ledematen of de voorste buikwand worden gegeven.

• Niet verdunnen of overbrengen naar een andere container. Niet toedienen via intraveneuze infusie of in combinatie 
met andere geneesmiddeloplossingen.

In situaties waarin de arts vaststelt dat een patiënt of verzorger EPREX veilig en effectief 
subcutaan kan toedienen, dienen instructies te worden gegeven over de juiste dosering en 
toediening.

EPREX injecteren

Als EPREX subcutaan wordt geïnjecteerd; de geïnjecteerde hoeveelheid is normaal gesproken niet meer dan één milliliter (1 ml) 
in een enkele injectie.

EPREX wordt alleen gegeven en niet gemengd met andere vloeistoffen voor injectie.

Schud EPREX-spuiten niet. Langdurig krachtig schudden kan het product beschadigen. Als het product 
krachtig geschud is, gebruik het dan niet.

Hoe subcutaan te injecteren met een voorgevulde spuit?

De voorgevulde spuiten zijn uitgerust met de PROTECS™-naaldbeschermer om prikaccidenten na gebruik te 
voorkomen. De EPREX-informatie over consumentengeneesmiddelen bevat volledige instructies voor het gebruik 
en de hantering van voorgevulde spuiten.

- Haal een spuit uit de koelkast.De vloeistof moet op kamertemperatuur komen. Dit duurt 
meestal tussen de 15 en 30 minuten. Verwijder de naalddop van de spuit niet terwijl u deze op 
kamertemperatuur laat komen.

- Controleer de spuit,om er zeker van te zijn dat het de juiste dosis is, de houdbaarheidsdatum niet is verstreken, niet is 
beschadigd en dat de vloeistof helder en niet bevroren is.

- Kies een injectieplaats.Goede plaatsen zijn de bovenkant van de dij en rond de buik, maar 
weg van de navel. Varieer de site van dag tot dag.

- Was je handen. Gebruik een antiseptisch wattenstaafje op de injectieplaats,om het te desinfecteren.

CCDS (210910v12) 4 EPREX(211203)ADS



- Houd de voorgevulde spuit vast bij het lichaam van de spuit met de afgedekte naald naar boven 
gericht.

- Niet vasthouden aan de plunjerkop, plunjer, naaldbeschermervleugels of naaldbeschermer.

- Trek de zuiger nooit terug.

- Verwijder de naaldbeschermer pas van de voorgevulde spuit als u klaar bent om uw EPREX te 
injecteren.

- Haal de naaldbeschermer van de spuit afdoor het lichaam vast te houden en de naaldbeschermer er voorzichtig af 
te trekken zonder deze te draaien. Duw niet op de zuiger, raak de naald niet aan en schud de spuit niet.

- Raak de vleugels van de naaldbeschermer niet aan om te voorkomen dat de naald voortijdig wordt bedekt met de 
naaldbeschermer.

- Knijp in een huidplooitussen duim en wijsvinger. Knijp er niet in.

- Duw de naald volledig in.

- Duw de zuiger met uw duim zo ver mogelijk naar binnen om alle vloeistof te injecteren.Duw het langzaam 
en gelijkmatig, waarbij de huidplooi wordt geknepen. De naaldbeschermer wordt pas geactiveerd als de 
volledige dosis is gegeven.U kunt een klik horen wanneer de naaldbeschermer is geactiveerd.

- Wanneer de zuiger zo ver mogelijk is geduwd, haalt u de naald eruit en laat u de huid los.

- Haal uw duim langzaam van de zuiger. Laat de spuit omhoog bewegen totdat de hele naald door de 
naaldbeschermer is bedekt.

- Wanneer de naald uit uw huid wordt getrokken, kan er een kleine bloeding zijn op de 
injectieplaats. Dit is normaal. U kunt op een antiseptisch wattenstaafje drukkenenkele seconden na 
de injectie op de injectieplaats.

- Gooi uw gebruikte spuit wegin een veilige container.

- Neem slechts één dosis EPREX uit elke spuit. Als er na een injectie vloeistof in de spuit achterblijft, moet de spuit op de 
juiste manier worden weggegooid en niet opnieuw worden gebruikt.

Voor de behandeling van anemie geassocieerd met niet-myeloïde maligniteiten:

volwassenen

Het hemoglobineconcentratiebereik moet 100 tot 120 g/L bij mannen en vrouwen zijn en mag niet worden 
overschreden.

Startdosis:

De aanbevolen startdosering van EPREX is 150 IE/kg als subcutane injectie driemaal per week 
gedurende 4 weken.

Dosis verhogen:

Als het hemoglobine is gestegen met ten minste 10 g/l (0,62 mmol/l) of als het aantal reticulocyten is 
toegenomen - 40.000 cellen/microliter boven de uitgangswaarde na 4 weken behandeling, moet de dosis 
150 IE/kg blijven. Als de hemoglobinetoename < 10 g/l (< 0,62 mmol/l) is en het aantal reticulocyten is 
gestegen met < 40.000 cellen/microliter boven de uitgangswaarde, verhoog dan de dosis tot 300 IE/kg.

Als na nog eens 4 weken therapie met 300 IE/kg de hemoglobine is toegenomen - 10 g/l (-0,62 mmol/L) of 
het aantal reticulocyten is gestegen - 40.000 cellen/microliter moet de dosis op 300 IE/kg blijven. Als de 
hemoglobine echter met < 10 g/l (< 0,62 mmol/l) is gestegen en het aantal reticulocyten met < 40.000 cellen/
microliter boven de uitgangswaarde is gestegen, is respons onwaarschijnlijk en moet de behandeling 
worden gestaakt.
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Een hemoglobinestijging van meer dan 10 g/l per 2 weken of 20 g/l per maand, of hemoglobinewaarden van >120 g/l 
moet worden vermeden. Als de hemoglobine met meer dan 10 g/L per twee weken of 20 g/L per maand stijgt, of als de 
hemoglobine 120 g/L nadert, verlaag dan de dosis Epoëtin Alfa met ongeveer 25-50%, afhankelijk van de mate van 
stijging van hemoglobine. Als het hemoglobinegehalte hoger is dan 120 g/l, onderbreek dan de behandeling totdat het 
onder de 120 g/l komt en herstart Epoetin Alfa met een dosis die 25% lager is dan de vorige dosis.

Volwassen patiënten gepland voor electieve chirurgie:

De subcutane toedieningsweg moet worden gebruikt.
Het aanbevolen doseringsschema is 600 IE/kg EPREX, wekelijks toegediend gedurende drie weken (dag -21, -14 en -7) 
voorafgaand aan de operatie en op de dag van de operatie. In gevallen waarin er een medische noodzaak is om de 
doorlooptijd vóór de operatie te verkorten tot minder dan drie weken, moet 300 IE/kg EPREX dagelijks worden gegeven 
gedurende 10 opeenvolgende dagen voorafgaand aan de operatie, op de dag van de operatie en gedurende vier dagen 
onmiddellijk daarna . De toediening van EPREX moet worden stopgezet zodra het hemoglobinegehalte 150 g/L bereikt in 
de pre-operatieve periode, zelfs als niet alle geplande EPREX-doses zijn gegeven.

Anemische volwassen chirurgiepatiënten in een autoloog 
predonatieprogramma (ABD):
De intraveneuze route moet worden gebruikt. De aanbevolen dosis is 300 – 600 IE/kg tweemaal per week gedurende drie 
weken, samen met ten minste 200 mg oraal elementair ijzer per dag.

4.3 Contra-indicaties
• EPREX is gecontra-indiceerd bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie, bekende gevoeligheid 

voor producten van zoogdiercellen en/of overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het 
product. Patiënten die Pure Red Cell Aplasia (PRCA) ontwikkelen na behandeling met een 
erytropoëtineproduct, mogen geen EPREX of een andere erytropoëtine krijgen.

• Het gebruik van EPREX bij patiënten die zijn ingepland voor electieve chirurgie (en die niet deelnemen aan 
een autoloog bloedvoorafstortingsprogramma), is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige coronaire, 
perifere arteriële, carotis- of cerebrale vasculaire aandoeningen, inclusief patiënten met een recent 
myocardinfarct of cerebrovasculair accident.

• Chirurgische patiënten die om welke reden dan ook geen adequate antitrombotische profylaxe of behandeling kunnen 
krijgen.

• Alle contra-indicaties die verband houden met predonatieprogramma's voor autoloog bloed moeten worden 
gerespecteerd bij patiënten die EPREX krijgen toegediend.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Cardiovasculaire en trombotische voorvallen / verhoogde mortaliteit

Cardiovasculaire en trombotische voorvallen zoals myocardischemie en -infarct, cerebrovasculaire 
bloeding en -infarct, voorbijgaande ischemische aanvallen, diepe veneuze trombose, arteriële 
trombose, longembolie, retinale trombose en occlusie van hemodialyse-transplantaten zijn 
gemeld bij patiënten die stimulerende middelen zoals EPRoësEX kregen.
Een verhoogde incidentie van trombotische vasculaire voorvallen (TVE's) is waargenomen bij 
patiënten die ESA's kregen (zie:sectie 4.8Deze omvatten veneuze en arteriële trombose en 
embolie (waarvan sommige met fatale afloop), zoals diepe veneuze trombose, longembolie, 
retinale trombose en myocardinfarct. Daarnaast zijn cerebrovasculaire accidenten (waaronder 
herseninfarct, hersenbloeding en voorbijgaande ischemische aanvallen) gemeld.
Het gemelde risico van TVE's moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de voordelen die kunnen worden behaald met 
behandeling met epoëtine alfa, met name bij patiënten met reeds bestaande risicofactoren.
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EPREX en andere erytropoëse-stimulerende middelen verhoogden het risico op overlijden en op ernstige 
cardiovasculaire voorvallen in gecontroleerde klinische onderzoeken wanneer ze werden toegediend om een   
hemoglobine van meer dan 120 g/l te bereiken. Er was een verhoogd risico op ernstige arteriële en veneuze 
trombo-embolische voorvallen, waaronder myocardinfarct, beroerte, congestief hartfalen en hemodialyse-
graftocclusie. Een hemoglobinestijging van meer dan 10 g/L gedurende 2 weken kan ook bijdragen aan deze 
risico's.

Bij alle patiënten moeten de hemoglobineconcentraties nauwlettend worden gecontroleerd vanwege een mogelijk 
verhoogd risico op trombo-embolische voorvallen en fatale afloop wanneer patiënten worden behandeld met 
hemoglobineconcentraties boven het bereik voor de indicatie van gebruik.

Groeifactorpotentieel / verhoogde tumorprogressie
Epoëtine alfa is een groeifactor die voornamelijk de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. Zoals alle 
groeifactoren bestaat er een theoretische bezorgdheid dat epoëtine alfa zou kunnen werken als een groeifactor 
voor elk tumortype, met name myeloïde maligniteiten. Erytropoëse-stimulerende middelen (ESA's), wanneer ze 
werden toegediend om een   hemoglobine van meer dan 120 g/l te bereiken, verkortten de tijd tot 
tumorprogressie bij patiënten met gevorderde hoofd- en nekkanker die bestralingstherapie kregen. ESA's 
verkortten ook de overleving bij patiënten met uitgezaaide borstkanker die chemotherapie kregen bij toediening 
aan een hemoglobinedoelwit van meer dan 120 g/l.

Gebruik bij kankerpatiënten

Bij kankerpatiënten die EPREX gebruiken, moet het hemoglobinegehalte regelmatig worden gemeten totdat 
een stabiel niveau is bereikt en daarna periodiek.

ESA's zijn groeifactoren die voornamelijk de productie van rode bloedcellen stimuleren. Erytropoëtinereceptoren kunnen tot 
expressie worden gebracht op het oppervlak van een verscheidenheid aan tumorcellen. Zoals met alle groeifactoren, bestaat de 
zorg dat ESA's de groei van tumoren zouden kunnen stimuleren.

In gecontroleerde klinische onderzoeken heeft het gebruik van EPREX en andere ESA's aangetoond:

• verminderde locoregionale controle bij patiënten met gevorderde hoofd-halskanker die 
bestralingstherapie krijgen bij toediening aan een hemoglobinedoelwit van meer dan 140 g/l,

• kortere totale overleving en verhoogde sterfte toegeschreven aan ziekteprogressie na 4 maanden bij 
patiënten met gemetastaseerde borstkanker die chemotherapie krijgen bij toediening aan een 
hemoglobinestreefwaarde van 120-140 g/l,

• Een andere ESA (darbepoetin alfa) verhoogde het risico op overlijden wanneer het werd toegediend om een   
hemoglobine van 120 g/l te bereiken bij patiënten met actieve kwaadaardige ziekte die noch chemotherapie noch 
bestralingstherapie kregen. ESA's zijn niet geïndiceerd voor gebruik bij deze patiëntenpopulatie.

Gezien het bovenstaande moet de beslissing om een   behandeling met recombinant erytropoëtine toe te dienen gebaseerd zijn 
op een baten-risicobeoordeling met deelname van de individuele patiënt, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
specifieke klinische context. Factoren die bij deze beoordeling in overweging moeten worden genomen, zijn onder meer:   het 
type tumor en het stadium ervan; de mate van bloedarmoede; levensverwachting; de omgeving waarin de patiënt wordt 
behandeld; en patiëntvoorkeur.

Gebruik bij patiënten met chronisch nierfalen

Bij patiënten met chronisch nierfalen die worden behandeld met epoëtine alfa, moeten de hemoglobinewaarden 
regelmatig worden gemeten totdat een stabiel niveau is bereikt, en daarna periodiek.

Bij patiënten met chronisch nierfalen moet de hemoglobinetoename ongeveer 10 g/l per maand zijn en niet 
meer dan 20 g/l per maand om het risico op een toename van hypertensie te minimaliseren. De dosis moet 
worden verlaagd wanneer hemoglobine de 120 g/l nadert.

Bij patiënten met chronisch nierfalen mag de onderhoudshemoglobineconcentratie de bovengrens van het 
beoogde hemoglobineconcentratiebereik niet overschrijden, zoals aanbevolen onder Dosering en toediening. 
Hemoglobinewaarden gericht op 130 g/L of hoger kunnen in verband worden gebracht met een hoger risico op 
cardiovasculaire voorvallen, waaronder overlijden.
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Patiënten met chronisch nierfalen en onvoldoende hemoglobinerespons op ESA-therapie lopen mogelijk een nog 
groter risico op cardiovasculaire voorvallen en mortaliteit dan andere patiënten.

Shunttrombose is opgetreden bij hemodialysepatiënten, vooral bij patiënten met een neiging tot 
hypotensie of bij wie arterioveneuze fistels complicaties vertonen (bijv. stenoses, aneurysma's, enz.) 
Vroegtijdige revisie van de shunt en tromboseprofylaxe door toediening van bijvoorbeeld 
acetylsalicylzuur wordt aanbevolen bij deze patiënten.
Hyperkaliëmie is waargenomen in geïsoleerde gevallen, hoewel de causaliteit niet is vastgesteld. 
Serumelektrolyten moeten worden gecontroleerd bij patiënten met chronisch nierfalen. Als een 
verhoogde of stijgende serumkaliumspiegel wordt gedetecteerd, moet, naast de juiste behandeling 
van de hyperkaliëmie, worden overwogen om de toediening van EPREX te staken totdat de 
serumkaliumspiegel is gecorrigeerd.
Als gevolg van een toename van het gepakte celvolume hebben hemodialysepatiënten die EPREX krijgen vaak een 
verhoging van de heparinedosis tijdens dialyse nodig. Als de heparinisatie niet optimaal is, is occlusie van het 
dialysesysteem mogelijk.

Bij sommige vrouwelijke patiënten met chronisch nierfalen is de menstruatie hervat na behandeling met EPREX; de mogelijkheid van een 
mogelijke zwangerschap moet worden besproken en de noodzaak van anticonceptie moet worden beoordeeld.

hypertensie
Patiënten met ongecontroleerde hypertensie mogen niet met EPREX worden behandeld; de bloeddruk dient adequaat 
onder controle te worden gehouden voordat met de behandeling wordt begonnen. De bloeddruk kan stijgen tijdens de 
behandeling van bloedarmoede met EPREX. Hypertensieve crisis met encefalopathie en toevallen, die de onmiddellijke 
aandacht van een arts en intensieve medische zorg vereisen, zijn ook opgetreden tijdens behandeling met EPREX bij 
patiënten met een voorheen normale of lage bloeddruk. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan plotselinge 
stekende migraine-achtige hoofdpijn als mogelijk waarschuwingssignaal (zie:sectie 4.8). Bij patiënten die met EPREX 
worden behandeld, dient speciale aandacht te worden besteed aan het nauwlettend volgen en beheersen van de 
bloeddruk. Tijdens de behandeling met EPREX moeten patiënten worden geïnformeerd over het belang van naleving van 
antihypertensiva en dieetbeperkingen. Als de bloeddruk moeilijk onder controle te houden is nadat passende 
maatregelen zijn genomen, moet de dosis EPREX worden verlaagd of tijdelijk worden onderbroken totdat de 
hemoglobineconcentratie begint te dalen (ziesectie 4.2).

Zuivere rode cel aplasie

Antilichaam-gemedieerde pure red cell aplasia (PRCA) (erythroblastopenie) is gemeld na behandeling met 
erytropoëtines. De meeste gevallen van PRCA geassocieerd met EPREX kwamen voor bij patiënten die 
subcutane (SC) toediening kregen. De SC-route mag alleen worden gebruikt als intraveneuze (IV) toegang 
niet direct beschikbaar is. Er zijn ook zelden gevallen gemeld bij patiënten met hepatitis C die werden 
behandeld met interferon en ribavirine bij gelijktijdig gebruik van ESA's. ESA's zijn niet goedgekeurd voor de 
behandeling van bloedarmoede geassocieerd met hepatitis C.

Bij de meeste van deze PRCA-patiënten zijn antilichamen tegen erytropoëtines gemeld. Bij patiënten die een plotseling 
gebrek aan werkzaamheid ontwikkelen, moeten typische oorzaken van non-respons worden onderzocht. Als er geen 
oorzaak wordt gevonden, moet een beenmergonderzoek worden overwogen.

Als pure rode-celaplasie (PRCA) wordt gediagnosticeerd, moet EPREX onmiddellijk worden stopgezet en moet worden overwogen om te 
testen op erytropoëtine-antilichamen. Als antilichamen tegen erytropoëtine worden gedetecteerd, mogen patiënten niet op een ander 
ESA-product worden overgezet, aangezien anti-erytropoëtine-antilichamen kruisreageren met andere ESA's. Andere oorzaken van 
aplasie van zuivere rode bloedcellen moeten worden uitgesloten en een passende therapie moet worden ingesteld.
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epileptische aanvallen

EPREX moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met epilepsie, een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen 
of medische aandoeningen die verband houden met een aanleg voor epileptische activiteit, zoals CZS-infecties en 
hersenmetastasen.

IJzersuppletie
Andere oorzaken van bloedarmoede (ijzer, folaat of vitamine B12deficiëntie, aluminiumintoxicatie, infectie of ontsteking, 
bloedverlies, hemolyse en beenmergfibrose van welke oorsprong dan ook) moeten worden geëvalueerd en behandeld 
voordat de behandeling met EPREX wordt gestart en wanneer wordt besloten de dosis te verhogen. In de meeste 
gevallen dalen de ferritinewaarden in het serum gelijktijdig met de stijging van het gepakte celvolume. Om een   
optimale respons op EPREX te garanderen, moet worden gezorgd voor voldoende ijzervoorraden en moet indien nodig 
ijzersuppletie worden toegediend:

• Voor patiënten met chronisch nierfalen wordt ijzersuppletie (elementair ijzer 200-300 mg/dag oraal voor 
volwassenen en 100-200 mg/dag oraal voor pediatrische patiënten) aanbevolen als de serum-ferritinespiegels lager 
zijn dan 100 ng/ml.

• Voor kankerpatiënten wordt ijzersuppletie (elementair ijzer 200-300 mg/dag oraal) 
aanbevolen als de overdrachtssaturatie lager is dan 20%.

• Bij patiënten in een autoloog predonatieprogramma dient ijzersuppletie (elementair ijzer 200 mg/dag oraal) 
te worden toegediend enkele weken voorafgaand aan het starten van de autologe predeposito om een   
hoge ijzervoorraad te bereiken voorafgaand aan het starten van de EPREX-therapie en gedurende de loop 
van de EPREX-therapie. .

• Bij patiënten die voor een grote electieve orthopedische ingreep zijn ingepland, moet ijzersuppletie 
(elementair ijzer 200 mg/dag oraal) worden toegediend tijdens de behandeling met EPREX. Indien mogelijk 
dient ijzersuppletie te worden gestart voordat de EPREX-therapie wordt gestart om voldoende ijzervoorraden 
te bereiken.

Algemeen

EPREX moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met reeds bestaande hypertensie, ischemische vasculaire ziekte, 
epilepsie, een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen of medische aandoeningen die verband houden met een aanleg voor 
epileptische activiteit, zoals CZS-infecties en hersenmetastasen.

De veiligheid en werkzaamheid van epoëtine alfa zijn niet vastgesteld bij patiënten met onderliggende 
hematologische aandoeningen (bijv. hemolytische anemie, sikkelcelziekte, thalassemie, porfyrie).

Erytropoëse-stimulerende middelen (ESA's) zijn niet noodzakelijk gelijkwaardig. Daarom moet worden 
benadrukt dat patiënten alleen mogen worden overgezet van de ene ESA (zoals EPREX) naar een andere ESA 
met toestemming van de behandelend arts.

Er kan een matige dosisafhankelijke stijging van het aantal bloedplaatjes zijn, binnen het normale bereik, 
tijdens de behandeling met Epoëtine alfa. Dit neemt af in de loop van de voortgezette therapie. Bovendien is 
trombocytemie boven het normale bereik gemeld. Het wordt aanbevolen om het aantal bloedplaatjes 
regelmatig te controleren tijdens de eerste 8 weken van de behandeling.

Zeer zelden is verergering van porfyrie waargenomen bij met EPREX behandelde patiënten met chronisch 
nierfalen. EPREX veroorzaakte geen verhoogde excretie van porfyrinemetabolieten via de urine bij normale 
vrijwilligers, zelfs niet in de aanwezigheid van een snelle erytropoëtische respons. Niettemin moet EPREX met 
voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met bekende porfyrie.

Verhoogd serumurinezuur kan optreden bij patiënten bij wie het hemoglobinegehalte meer dan ongeveer 20 g/l 
per maand stijgt. Daarom moet EPREX met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van jicht.

EPREX moet ook met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met chronisch leverfalen. De veiligheid en het 
doseringsregime van EPREX zijn niet vastgesteld in de aanwezigheid van leverdisfunctie. Als gevolg van een 
verminderd metabolisme kunnen patiënten met een leverfunctiestoornis een verhoogde erytropoëse hebben met 
EPREX.
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Blaarvorming en huidafschilfering, waaronder erythema multiforme en Stevens-Johnson-syndroom (SJS)/
toxische epidermale necrolyse (TEN), zijn gemeld bij een klein aantal patiënten die met EPREX werden 
behandeld. Beëindig de behandeling met EPREX onmiddellijk als een ernstige huidreactie, zoals SJS/TEN, 
wordt vermoed.

De naaldbeschermer op de EPREX voorgevulde spuit bevat droog natuurlijk rubber (een derivaat van latex), dat 
allergische reacties kan veroorzaken bij personen die gevoelig zijn voor latex.

Nierdialyse
Correctie van bloedarmoede met EPREX lijkt de dialyse-efficiëntie niet te beïnvloeden. Een toename van de eetlust 
kan echter leiden tot een verhoogde kaliuminname en hyperkaliëmie bij zowel dialyse- als predialysepatiënten. 
Deze en andere veranderingen in de serumchemie moeten, indien van toepassing, worden beheerd door 
veranderingen in het dieet en aanpassingen van het dialysevoorschrift.

Serumelektrolyten moeten worden gecontroleerd bij patiënten met chronisch nierfalen. Als een verhoogde (of stijgende) 
serumkaliumspiegel wordt gedetecteerd, moet worden overwogen de behandeling met epoëtine alfa te staken totdat 
hyperkaliëmie is gecorrigeerd.

In sommige preklinische toxicologische onderzoeken bij honden en ratten, maar niet bij apen, 
werd behandeling met epoëtine alfa (rch) in verband gebracht met subklinische beenmergfibrose. 
Beenmergfibrose is een bekende complicatie van chronisch nierfalen bij mensen en kan verband 
houden met secundaire hyperparathyreoïdie of onbekende factoren. De incidentie van 
beenmergfibrose was niet verhoogd in een onderzoek bij dialysepatiënten die 12-19 maanden 
met EPREX werden behandeld in vergelijking met de incidentie van beenmergfibrose in een 
gematchte controlegroep van dialysepatiënten die niet met EPREX waren behandeld. In een 13 
weken durende studie werden honden subcutaan of intraveneus behandeld met 80, 240 of 520 
IE/kg/dag. De meerderheid van de honden die subcutaan werden behandeld en 50% van de 
honden die intraveneus werden behandeld, ontwikkelde anemie met of zonder 
beenmerghypoplasie.

Gebruik bij chirurgie

Mogelijk corrigeerbare anemie moet worden onderzocht en op passende wijze worden behandeld voordat behandeling met EPREX 
wordt overwogen voorafgaand aan electieve chirurgie.

Bij patiënten met een hemoglobinewaarde bij baseline van >130 g/l (8,1 mmol/l) kan de mogelijkheid dat behandeling 
met EPREX gepaard gaat met een verhoogd risico op postoperatieve trombotische vasculaire voorvallen niet worden 
uitgesloten. Daarom mag het niet worden gebruikt bij patiënten met een baseline hemoglobine
> 130 g/L (8,1 mmol/L).
Alle speciale voorzorgsmaatregelen die verband houden met autologe predonatieprogramma's, met name routinematige 
volumevervanging, moeten worden nageleefd.

Goede bloedbeheerpraktijken moeten altijd worden gebruikt in de perichirurgische setting.

Gebruik bij kinderen

Doeltreffendheid:Klinische onderzoeken met EPREX bij kinderen ondersteunden de volgende effecten: correctie van 
bloedarmoede; vermindering of eliminatie van transfusie-eisen; verbetering van de bloedingsneiging bij uremie; 
verhoogd gewicht en eetlust; en de vermindering van cytotoxische antilichamen. Mogelijke maar niet overtuigende 
effecten waren een verbetering van de inspanningscapaciteit en cardiovasculaire effecten op korte termijn. 
Cardiovasculaire effecten op de lange termijn, effecten op de groeisnelheid, verbeterde vooruitzichten voor 
niertransplantatie en verbeterde kwaliteit van leven waren niet bewezen.

Veiligheid:Er is onvolledige informatie beschikbaar, met name over de snelheid van verandering van hemoglobine en 
bloeddruk.

Dosis:De beschikbare gegevens ondersteunen een dosis van driemaal per week 25 IE/kg in plaats van driemaal per week 
50 IE/kg.
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4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen klinisch significante geneesmiddelinteracties bekend, maar het effect van epoëtine alfa (rch) kan 
worden versterkt door de gelijktijdige therapeutische toediening van een hematinic middel zoals ferrosulfaat 
wanneer er sprake is van een deficiëntie.

Geneesmiddelen die de erytropoëse verminderen, kunnen de respons op epoëtine alfa (rch) verminderen.

Er zijn geen aanwijzingen dat behandeling met epoëtine alfa (rch) het metabolisme van andere geneesmiddelen 
verandert. Aangezien ciclosporine echter door RBC's wordt gebonden, is er kans op een geneesmiddelinteractie. Als 
epoëtine alfa (rch) gelijktijdig met ciclosporine wordt gegeven, moeten de bloedspiegels van ciclosporine worden 
gecontroleerd en moet de dosis ciclosporine worden aangepast naarmate de hematocriet stijgt.

Er is geen bewijs dat wijst op een interactie tussen epoëtine alfa (rch) en G-CSF of GM-CSF met 
betrekking tot hematologische differentiatie of proliferatie van tumorbiopsiemonstersin vitro.
Bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker had subcutane gelijktijdige toediening van 40.000 IE/ml epoëtine 
alfa met trastuzumab (6 mg/kg) geen effect op de farmacokinetiek van trastuzumab.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Het medicijn is geclassificeerd als categorie B3. EPREX mag alleen tijdens de zwangerschap worden toegediend als 
dit duidelijk nodig is en als het mogelijke voordeel opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus. Het is niet 
bekend of Epoëtin alfa (rch) de placenta passeert of dat het schade aan de foetus kan veroorzaken bij toediening 
aan een zwangere vrouw. Dierstudies hebben geen bewijs aangetoond van teratogene activiteit bij ratten of 
konijnen bij intraveneuze toediening van Epoëtin alfa (rch) doseringen tot 55 IE/kg/dag. Intraveneuze toediening 
van Epoëtin alfa (rch) in doseringen van 20-500 IE/kg/dag bij ratten veroorzaakt echter verminderde 
vruchtbaarheid, toegenomen pre- en post-implantatieverlies, verminderd foetaal gewicht en vertraging van 
ossificatie.

Bij zwangere of zogende chirurgische patiënten die deelnemen aan een autoloog 
bloedpredonatieprogramma, wordt het gebruik van EPREX niet aanbevolen.

Borstvoeding
EPREX mag alleen tijdens borstvoeding worden toegediend als dit duidelijk nodig is. Het is niet bekend of Epoëtin alfa 
(rch) wordt uitgescheiden in de moedermelk of dat het schadelijk kan zijn voor het kind wanneer het wordt toegediend 
aan een vrouw die borstvoeding geeft. Intraveneuze toediening van het geneesmiddel aan zogende ratten van 500 IE/
kg/dag veroorzaakt een vertraging van de groei en ontwikkeling van het nageslacht.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Vanwege het verhoogde risico op hypertensie tijdens de beginfase van de behandeling met EPREX, moeten 
patiënten met chronisch nierfalen voorzichtig zijn bij het uitvoeren van potentieel gevaarlijke activiteiten, 
zoals autorijden of machines bedienen, totdat de optimale onderhoudsdosis van EPREX is vastgesteld.

4.8 Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerking tijdens de behandeling met Epoëtin alfa is een dosisafhankelijke 
verhoging van de bloeddruk of verergering van bestaande hypertensie. Met name aan het begin van de 
therapie moet de bloeddruk worden gecontroleerd. De meest voorkomende bijwerkingen die zijn 
waargenomen in klinische onderzoeken met EPREX zijn diarree, misselijkheid, braken, pyrexie en hoofdpijn. 
Influenza-achtige ziekte kan optreden, vooral aan het begin van de behandeling.

Een verhoogde incidentie van trombotische vasculaire voorvallen (TVE's) is waargenomen bij patiënten die 
ESA's kregen (zie:4.4).

Overgevoeligheidsreacties, waaronder gevallen van huiduitslag (waaronder urticaria, anafylactische reactie 
en angio-oedeem zijn gemeld.
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Hypertensieve crisis met encefalopathie en epileptische aanvallen, die de onmiddellijke aandacht van een arts en 
intensieve medische zorg vereisen, zijn ook opgetreden tijdens behandeling met Epoëtin alfa bij patiënten met een 
voorheen normale of lage bloeddruk. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan plotselinge stekende migraine-
achtige hoofdpijn als mogelijk waarschuwingssignaal.

Ervaring met klinische proeven

Van in totaal 3559 proefpersonen in 27 gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo- of standaardzorg-gecontroleerde 
onderzoeken, werd het algemene veiligheidsprofiel van EPREX geëvalueerd bij 2136 anemische proefpersonen. Inbegrepen 
waren 228 met epoëtine alfa behandelde CRF-patiënten in 4 onderzoeken naar chronisch nierfalen (2 onderzoeken in predialyse 
[N=131 blootgestelde CRF-patiënten die nog niet gedialyseerd werden] en 2 in dialyse [N=97 blootgestelde CRF-patiënten die 
dialyse ondergingen]; 1404 blootgestelde kankerpatiënten proefpersonen in 16 onderzoeken naar anemie als gevolg van 
chemotherapie, 144 blootgestelde proefpersonen in 4 hiv-infectieonderzoeken, 147 blootgestelde proefpersonen in 2 
onderzoeken voor autologe bloeddonatie en 213 blootgestelde proefpersonen in 1 onderzoek in de perichirurgische setting. % 
van de proefpersonen die in deze onderzoeken met epoëtine alfa werden behandeld, wordt weergegeven in:tafel 1.
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Tabel 1: Samenvatting van bijwerkingen gemeld door ≥1% van de proefpersonen in klinische registratieonderzoeken met EPREX.

CRF oncologie hiv ABD Chirurgie

predialyse
EPO Placebo EPO Placebo EPO

Dialyse
Niet-
ESA

EPO Placebo EPO Niet-
ESA

EPO Placebo

Systeem/Orgelklasse
Bijwerking

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 (%)

Maagdarmstelselaandoeningen
Misselijkheid 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)

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

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

Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen

Rillingen

Griepachtige ziekte
Reactie op de injectieplaats 
Pyrexie

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)
Perifeer oedeem 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Metabolisme en voedingsstoornissen
hyperkaliëmie 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen

artralgie
Bot pijn
Spierpijn
Pijn in extremiteit

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)

Zenuwstelselaandoeningen
stuiptrekkingen

Hoofdpijn
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)
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen

Hoesten
Luchtwegcongestie

5 (4)
NR

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

8 (17)
2 (4)

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

2 (1) 2 (2) 10 (5) NR
NR NR NR 1 (<1) NR NR NR NR
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CRF oncologie hiv ABD Chirurgie

predialyse
EPO Placebo EPO Placebo EPO

Dialyse
Niet-
ESA

EPO Placebo EPO Niet-
ESA

EPO Placebo

Systeem/Orgelklasse
Bijwerking

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 (%)

Huid- en onderhuidaandoeningen
Uitslaga 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Bloedvataandoeningen
Embolie en tromboseb

Diepe veneuze trombose
Trombose
hypertensiec

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=autologe bloeddonatie; NR=niet gemeld;
aHuiduitslag omvat urticaria en angio-oedeem

bOmvat arteriële en veneuze, fatale en niet-fatale voorvallen, zoals diepe veneuze trombose, longembolie, retinale trombose, arteriële trombose (inclusief myocard
infarct). cerebrovasculaire accidenten (dwz beroerte inclusief herseninfarct en hersenbloeding), voorbijgaande ischemische aanvallen en shunttrombose (inclusief 
dialyseapparatuur) en trombose binnen arterioveneuze shunt-aneurismen

cHypertensie omvat hypertensieve crisis en hypertensieve encefalopathie
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Postmarketingervaring
Bijwerkingen die tijdens de postmarketingervaring met epoëtine alfa zijn vastgesteld, zijn 
opgenomen in:tafel 2. In de tabel zijn de frequenties weergegeven volgens de volgende afspraak:

Zeer vaak -1/10
Gemeenschappelijk

Ongewoon
Bijzonder

Erg zeldzaam

-1/100 en < 1/10
-1/1.000 en <1/100
-1/10.000, <1/1.000
<1/10.000, inclusief geïsoleerde meldingen

Antilichaam-gemedieerde aplasie van zuivere rode bloedcellen is zeer zelden gemeld (<1/10.000 gevallen per 
patiëntjaar) na maanden tot jaren behandeling met EPREX.

Tabel 2. Bijwerkingen geïdentificeerd tijdens postmarketingervaring
met EPREX per frequentiecategorie Geschat op basis van spontane 
rapportagepercentages

Systeem/Orgelklasse
Frequentie Bijwerking

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Erg zeldzaam Erytropoëtine-antilichaam-gemedieerde pure rode-cel-aplasie 

Trombocytemie

Melding van vermoedelijke bijwerkingen:
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Het maakt continue monitoring 
van de baten/risicoverhouding van het geneesmiddel mogelijk. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te meldenhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Overdosering
De respons op EPREX is dosisgerelateerd en geïndividualiseerd. In geval van overmatige erytropoëtische respons op een 
overdosis EPREX, dient de dosering te worden gestaakt en kan aderlating worden overwogen. Er moet ondersteunende 
zorg worden verleend voor hypertensieve of convulsieve voorvallen die verband kunnen houden met een overdosering 
met epoëtine alfa (rch).

Voor advies over de behandeling van overdosering kunt u contact opnemen met het National Poisons Centre op 0800 
POISON (0800 764766).

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: anti-anemisch, ATC-code: B03XA01.

Werkingsmechanisme
Erytropoëtine (EPO) is een glycoproteïnehormoon dat voornamelijk door de nieren wordt geproduceerd als reactie 
op hypoxie en is de belangrijkste regulator van de productie van rode bloedcellen (RBC). EPO is betrokken bij alle 
fasen van erytroïde ontwikkeling en heeft zijn belangrijkste effect op het niveau van erytroïde voorlopers. Nadat 
EPO aan zijn celoppervlakreceptor bindt, activeert het signaaltransductieroutes die apoptose verstoren en de 
proliferatie van erytroïde cellen stimuleren. Recombinant humaan EPO (Epoëtine alfa), uitgedrukt in ovariumcellen 
van Chinese hamsters (rch), heeft een sequentie van 165 aminozuren die identiek is aan die van humaan urinair 
EPO; de twee zijn niet te onderscheiden op basis van functionele testen. Het schijnbare molecuulgewicht van 
erytropoëtine is 32.000 tot 40.000 dalton.
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5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Erytropoëtine stimuleert erytropoëtine bij anemische patiënten met chronisch nierfalen bij wie de endogene 
productie van erytropoëtine is aangetast. Vanwege de lange tijd die nodig is voor erytropoëse - enkele 
dagen voordat erytroïde voorlopers rijpen en in de bloedsomloop worden vrijgegeven
– een klinisch significante toename van hemoglobine wordt gewoonlijk niet waargenomen in minder dan twee weken en 
kan bij sommige patiënten tot tien weken duren.

Meting van epoëtine alfa (rch) na intraveneuze toediening toonde 10% uitscheiding door de nieren aan, 
waarbij de belangrijkste eliminatieroutes niet zijn bepaald. Na intraveneuze toediening varieerde de 
gemiddelde halfwaardetijd bij normale vrijwilligers van 4,0 tot 6,1 uur en bij patiënten met chronisch 
nierfalen van 6,5 tot 9,3 uur. Na subcutane injectie zijn de serumspiegels veel lager dan de niveaus die 
worden bereikt na IV-injectie; de spiegels stijgen langzaam en bereiken een piek tussen 12 en 18 uur na de 
dosis. De piek ligt altijd ruim onder de piek die wordt bereikt met de IV-route (ongeveer 1/20e van de 
waarde). Na subcutane injectie blijven de erytropoëtine-serumspiegels gedurende ongeveer 72 uur boven 
de basislijn verhoogd. Er is geen accumulatie bij driewekelijkse dosering: de niveaus blijven hetzelfde, of ze 
24 uur na de eerste injectie of 24 uur na de laatste injectie worden bepaald. De halfwaardetijd is moeilijk te 
beoordelen voor de subcutane route en wordt geschat op ongeveer 24 uur. De biologische beschikbaarheid 
van subcutaan injecteerbaar erytropoëtine is veel lager dan die van het intraveneuze geneesmiddel: 
ongeveer 20-30%. Er is geen informatie beschikbaar bij jongeren en bij ouderen. Als gevolg van een 
verminderd metabolisme kunnen patiënten met een leverfunctiestoornis een verhoogde erytropoëse 
hebben met EPREX.

ESA's zijn groeifactoren die voornamelijk de productie van rode bloedcellen stimuleren. Erytropoëtinereceptoren kunnen tot expressie worden 

gebracht op het oppervlak van een verscheidenheid aan tumorcellen.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Carcinogenese, mutagenese
Er zijn geen carcinogeniteitsonderzoeken op lange termijn uitgevoerd. Er zijn tegenstrijdige berichten in de 
literatuur over de vraag of erytropoëtines een rol kunnen spelen als tumorproliferatoren. Deze rapporten, 
gebaseerd op:in vitrobevindingen van menselijke tumormonsters, zijn van onzekere betekenis in de klinische 
situatie. In een standaardreeks van tests voor genotoxisch potentieel induceerde Epoëtine alfa (rch) geen 
genmutaties en veroorzaakte het geen chromosomale schade.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Natriumchloride

Monobasisch natriumfosfaatdihydraat 
Dibasisch natriumfosfaatdihydraat 
Natriumcitraat*
Glycine
Polysorbaat 80
Water voor injectie
* buffer in epoëtine alfa bulkgeneesmiddelsubstantie

6.2 Incompatibiliteiten

Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet worden gemengd met andere geneesmiddelen.
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6.3 Houdbaarheid

EPREX 1.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 18 maanden. 
EPREX 2.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 18 maanden. 
EPREX 3000 IE/0,3 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 24 maanden. 
EPREX 4.000 IE/0,4 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 24 maanden. 
EPREX 5.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 24 maanden. 
EPREX 6.000 IE/0,6 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 24 maanden. 
EPREX 8.000 IE/0,8 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 24 maanden. 
EPREX 10.000 IE/1,0 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 18 maanden. 
EPREX 20.000 IE/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 18 maanden 
EPREX 30.000 IE/0,75 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit – 18 maanden 
EPREX 40.000 IE/1.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren bij 2°C tot 8°C. Dit temperatuurbereik moet nauwkeurig worden gehandhaafd tot toediening aan de 
patiënt. Niet invriezen of schudden.

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

Wanneer het product op het punt staat te worden gebruikt, mag het uit de koelkast worden gehaald en gedurende 
maximaal zeven dagen bij kamertemperatuur (beneden 25°C) worden bewaard.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking
Voorgevulde spuit (type I-glas) met zuiger (rubber met teflonlaag) en naald met naaldbeschermer 
(rubber met polypropyleen omhulsel) en een PROTECS™ naaldbeschermer (polycarbonaat) bevestigd 
aan de spuit.
De naaldbeschermer bevat droog natuurlijk rubber (een derivaat van latex). Ziesectie 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 en 10.000 IE/1,0 ml: in dozen van 6 voorgevulde 
spuiten.
40.000 IE/1,0 ml in dozen met 1 voorgevulde spuit. Mogelijk worden niet 

alle sterktes en/of verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Het product mag niet worden gebruikt en moet worden weggegooid

• als de verzegeling verbroken is,

• als de vloeistof gekleurd is of als u er deeltjes in ziet drijven,
• als u weet of denkt dat het per ongeluk is ingevroren, of
• als er een storing in de koeling is geweest.

Al het afvalmateriaal moet worden verwijderd in overeenstemming met de lokale voorschriften. Het 

product is uitsluitend voor eenmalig gebruik.

De voorgevulde spuiten zijn voorzien van de PROTECS™naaldbeschermer om prikaccidenten na gebruik te 
voorkomen. De EPREX-informatie over consumentengeneesmiddelen bevat volledige instructies voor het gebruik 
en de hantering van voorgevulde spuiten. Ziensectie 4.2.
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7. GENEESKUNDESCHEMA
Medicijn op doktersvoorschrift.

8. SPONSOR
Janssen-Cilag (Nieuw-Zeeland) Ltd 

Auckland, NIEUW-ZEELAND

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

9. DATUM VAN EERSTE GOEDKEURING
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/0,6 ml; 8000 IE/0,8 ml; 10.000 IE/1,0 ml) en 6 mei 1999 (20.000 IE/0,5 ml, 40.000 IE/1 ml) 
en 12 februari 2009 (30.000 IE/0,75 ml).

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST
3 december 2021

Overzichtstabel met wijzigingen

Sectie Samenvatting van nieuwe informatie
4.2 Toevoeging van veiligheidsaanbevelingen voor de arts om instructies te geven aan de 

patiënt/zorgverleners voor subcutane toediening en over het veilig hanteren van het 
product
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