
EPREX®
epoetin alfa (r-HuEPO CHO)

DATA SHEET
Gamitin sa Kanser

Sa ilang pag-aaral, ang paggamit ng Erythropoiesis Stimulating Agents (ESAs) upang gamutin ang anemia sa mga pasyenteng 
may cancer ay nauugnay sa pagtaas ng dami ng namamatay. Ang mga ESA ay dapat lamang gamitin upang gamutin ang 
anemia na nabuo bilang resulta ng sabay-sabay na pagbibigay ng chemotherapy, at kapag ang pagsasalin ng dugo ay hindi 
itinuturing na naaangkop. Ang mga antas ng hemoglobin ay hindi dapat lumampas sa 120g/L (tingnan ang seksyon 4.4 MGA 
ESPESYAL NA BABALA AT PAG-Iingat PARA SA PAGGAMIT).

1. PANGALAN NG PRODUKTO

EPREX 1,000 IU/0.5 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

EPREX 2,000 IU/0.5 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

EPREX 3,000 IU/0.3 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

EPREX 4,000 IU/0.4 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

EPREX 5,000 IU/0.5 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

EPREX 6,000 IU/0.6 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

EPREX 8,000 IU/0.8 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

EPREX 10,000 IU/1.0 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

EPREX 20,000 IU/0.5 mL solution para sa iniksyon sa pre-filled syringe EPREX 

30,000 IU/0.75 mL solution para sa injection sa pre-filled syringe EPREX 

40,000 IU/1.0 mL solution para sa injection sa pre-filled syringe.

EPREX®ay isang sterile, walang preservative na buffered protein solution ng epoetin alfa (rch) sa mga pre-
filled syringe. Ang mga pre-filled syringe ay nilagyan ng PROTECS™ needle guard device.

2. KUALITATIBO AT DAMI COMPOSITION
Epoetin alfa (r-HuEPO CHO), ginawa sa Chinese Hamster Ovary (CHO) cells sa pamamagitan ng recombinant DNA 
technology.

Ang isang pre-filled syringe na 0.5 mL ay naglalaman ng 1,000 IU (8.4 micrograms) ng epoetin alfa. Ang isang 

pre-filled syringe na 0.5 mL ay naglalaman ng 2,000 IU (16.8 micrograms) ng epoetin alfa. Ang pre-filled 

syringe na 0.3 mL ay naglalaman ng 3,000 IU (25.2 micrograms) ng epoetin alfa. Ang isang pre-filled syringe 

na 0.4 mL ay naglalaman ng 4,000 IU (33.6 micrograms) ng epoetin alfa. Ang isang pre-filled syringe na 0.5 

mL ay naglalaman ng 5,000 IU (42.0 micrograms) ng epoetin alfa. Ang isang pre-filled syringe na 0.6 mL ay 

naglalaman ng 6,000 IU (50.4 micrograms) ng epoetin alfa. Ang isang pre-filled syringe na 0.8 mL ay 

naglalaman ng 8,000 IU (67.2 micrograms) ng epoetin alfa. Ang isang pre-filled syringe na 1.0 mL ay 

naglalaman ng 10,000 IU (84.0 micrograms) ng epoetin alfa. Ang isang pre-filled syringe na 0.5 mL ay 

naglalaman ng 20,000 IU (168.0 micrograms) ng epoetin alfa.
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Ang isang pre-filled syringe na 0.75 mL ay naglalaman ng 30,000 IU (252.0 micrograms) ng epoetin alfa. Ang 

isang pre-filled syringe na 1.0 mL ay naglalaman ng 40,000 IU (336.0 micrograms) ng epoetin alfa.

Ang produktong panggamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) bawat dosis, ibig sabihin, mahalagang "sodium 

free".

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnanseksyon 6.1 Listahan ng mga excipients.

3. PHARMACEUTICAL FORM
Solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe. 

Malinaw, walang kulay na solusyon.

4. MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR

4.1 Mga indikasyon sa paggamot

Ang EPREX ay ipinahiwatig para sa:

• Ang paggamot ng malubhang anemia ng pinagmulan ng bato na sinamahan ng mga klinikal na sintomas sa mga pasyente na may 
kakulangan sa bato na hindi pa sumasailalim sa dialysis.

• Anemia na nauugnay sa talamak na pagkabigo sa bato sa mga pasyenteng pediatric at nasa hustong gulang sa dialysis.

• Anemia sa mga pasyenteng may non-myeloid malignancies kung saan ang anemia ay dahil sa epekto ng 
sabay-sabay na pangangasiwa ng chemotherapy, at kung saan ang pagsasalin ng dugo ay hindi itinuturing 
na angkop.

• Mga pasyenteng nasa hustong gulang na may mild-to-moderate na anemia (haemoglobin > 100 hanggang <130g/L) na naka-
iskedyul para sa elective surgery na may inaasahang katamtamang pagkawala ng dugo (2-4 units o 900 hanggang 1800mL) upang 
mabawasan ang exposure sa allogeneic blood transfusion at para mapadali ang erythropoietic pagbawi.

• Upang dagdagan ang autologous na koleksyon ng dugo at upang limitahan ang pagbaba ng hemoglobin sa mga pasyenteng may sapat na 

gulang na anemic na sumasailalim sa malalaking operasyon na hindi inaasahang magdeposito ng kanilang kumpletong pangangailangan sa 

dugo sa perioperative.

4.2 Dosis at paraan ng pangangasiwa
Sa panahon ng therapy, dapat na regular na subaybayan ang mga parameter ng hematological. Ang mga dosis ay dapat na 
indibidwal upang matiyak na ang hemoglobin ay napanatili sa isang naaangkop na antas para sa bawat pasyente.

Dahil ang isang solong reaksyon ng anaphylactic ay naobserbahan sa isang pasyente sa panahon ng klinikal na 
pagsubok, inirerekomenda na ang unang dosis ay ibibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng medikal.

Para sa paggamot ng anemia na nauugnay sa kakulangan sa bato o talamak na pagkabigo 
sa bato:

Sa mga pasyente na may talamak na pagkabigo sa bato, kung saan ang intravenous access ay regular na magagamit (mga 
pasyente ng hemodialysis) ang pangangasiwa ng EPREX sa pamamagitan ng intravenous na ruta ay mas mainam. Kung ang 
intravenous access ay hindi madaling makuha (pasyente na wala pa sa dialysis at peritoneal dialysis na mga pasyente) Ang 
EPREX ay maaaring ibigay sa subcutaneously (Tingnanseksyon 4.4 – Pure Red Cell Aplasia).

Sa mga pasyenteng pinananatili sa hemodialysis, ang EPREX ay dapat palaging ibigay pagkatapos makumpleto ang 
dialysis.

Matatanda:

Ang inirerekomendang panimulang dosis ng epoetin alfa (rch) ay 50 IU/kg, tatlong beses bawat linggo, ibinibigay 
bilang iv o sc injection sa loob ng 1-2 minuto. Ang mga karagdagang pagtaas ng dosis ay dapat depende sa unang 
tugon (iminungkahing rate <20 g/L bawat buwan). Dahil sa tagal ng panahon na kinakailangan para sa 
erythropoiesis - ilang araw para sa erythroid progenitors na maging mature at mailabas sa sirkulasyon
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- Ang isang klinikal na makabuluhang pagtaas sa hematocrit ay karaniwang hindi naobserbahan sa mas mababa sa 2 linggo at maaaring 

mangailangan ng hanggang 6 na linggo sa ilang mga pasyente.

Kung kinakailangan, ang mga pagtaas ng dosis sa mga hakbang na 25 IU/kg sa pagitan ng apat na linggo ay inirerekomenda. Kung ang 
rate ng pagtaas ng hemoglobin ay lumampas sa 20 g/L bawat buwan sa 50 IU/kg, tatlong beses bawat linggo, dapat gawin ang 
pababang dosis ng mga pagsasaayos sa halagang ibinibigay sa bawat dosis at sa pamamagitan ng pag-alis ng isa sa mga lingguhang 
dosis. Ang mga katulad na pagsasaayos ng pababang dosis ay dapat gawin kung ang antas ng Hb ay lumampas sa 120 g/L. Ang 
maximum na dosis sa pangkalahatan ay hindi dapat lumampas sa 200 IU/kg tatlong beses bawat linggo.

Kapag ang isang target na konsentrasyon ng hemoglobin na 100-120 g/L (95 hanggang 110g/L sa mga pediatric na pasyente) ay 
nakamit, ang kabuuang pagpapanatili ng lingguhang dosis (average na 100-300 IU/kg) ay maaaring hatiin sa dalawa o tatlong 
iniksyon.

Sa mga pasyente na may talamak na pagkabigo sa bato, ang pagpapanatili ng konsentrasyon ng hemoglobin ay hindi dapat lumampas 
sa itaas na limitasyon ng hanay ng konsentrasyon ng hemoglobin.

Ang available na data ay nagpapahiwatig na ang mga pasyente na nagsisimula ng paggamot sa napakababang antas ng Hb (<60g/L) ay maaaring 

mangailangan ng mas mataas na dosis ng maintenance kaysa sa mga nagsisimula ng therapy na may Hb na higit sa 80 g/L; ang huling grupo ng mga 

pasyente ay maaaring mangailangan ng lingguhang dosis na kasing baba ng 100 IU/kg.

Mga bata:

Para sa mga pasyente ng pediatric hemodialysis: 

Ang paggamot ay nahahati sa 2 yugto:

Yugto ng pagwawasto

50 IU/kg/3 beses bawat linggo sa pamamagitan ng intravenous route.
dapat gawin sa mga hakbang na 25 IU/kg/3 beses bawat linggo sa pagitan ng hindi bababa sa 4 na linggo hanggang sa makamit ang 
ninanais na layunin.

Kapag kailangan ang pagsasaayos ng dosis, ito

Yugto ng pagpapanatili:

Ang naaangkop na pagsasaayos ng dosis ay dapat gawin upang mapanatili ang konsentrasyon ng hemoglobin sa loob ng nais na hanay 
sa pagitan ng 5.9 hanggang 6.8 mmol/l. Sa pangkalahatan, ang mga batang wala pang 30 kg ay nangangailangan ng mas mataas na 
dosis ng pagpapanatili kaysa sa mga bata na higit sa 30 kg at matatanda. Halimbawa, ang mga sumusunod na dosis ng pagpapanatili ay 
naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok pagkatapos ng 6 na buwan ng paggamot.

Timbang (kg) Median Dosis (IU/Kg ibinigay 3 x
linggo)

Karaniwang dosis ng pagpapanatili

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

30 33 30 - 100

Iminumungkahi ng magagamit na klinikal na data na ang mga pasyente na ang paunang hemoglobin ay napakababa (<6.8 g/dL) ay 
maaaring mangailangan ng mas mataas na dosis ng pagpapanatili kaysa sa mga pasyente na ang unang anemia ay hindi gaanong 
malala (>6.8 g/dL).

Paraan ng Pangangasiwa

• Ang mga produkto ng parenteral na gamot ay dapat na biswal na inspeksyon para sa particulate matter at pagkawalan ng 
kulay bago ibigay. Ang produktong nagpapakita ng particulate matter o pagkawalan ng kulay ay hindi dapat gamitin. 
Huwag iling, ang pag-alog ay maaaring ma-denature ang glycoprotein, na nagiging hindi aktibo.

• Ang bawat EPREX syringe ay para sa solong paggamit lamang; isang dosis lamang ng EPREX ang dapat ibigay mula sa 
bawat syringe. Ang epoetin alfa sa single use syringe ay walang mga preservative. Huwag muling gumamit ng syringe. 
Itapon ang hindi nagamit na bahagi.
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• Maghanda ng EPREX para sa iniksyon mula sa prefilled syringe.

• Ibigay bilang iv o sc injection sa loob ng 1-2 minuto. sundin 
ang pamamaraan ng dialysis.
makaranas ng mga sintomas tulad ng trangkaso.

Sa mga pasyenteng nasa dialysis ang iniksyon ay dapat
Ang mabagal na iniksyon sa loob ng 5 minuto ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga taong

• Para sa subcutaneous dosing, ang maximum na dami ng 1mL sa alinmang isang lugar ng iniksyon ay hindi dapat 
lumampas. Sa kaso ng mas malalaking volume ang iniksyon ay dapat na hatiin sa pagitan ng higit sa isang site. Ang 
mga iniksyon ay dapat ibigay sa mga limbs o sa anterior na dingding ng tiyan.

• Huwag maghalo o ilipat sa anumang ibang lalagyan. Huwag ibigay sa pamamagitan ng intravenous infusion 
o kasabay ng iba pang solusyon sa gamot.

Sa mga sitwasyon kung saan natukoy ng doktor na ang isang pasyente o tagapag-alaga ay maaaring ligtas at 
epektibong mangasiwa ng EPREX sa ilalim ng balat, ang pagtuturo sa tamang dosis at pangangasiwa ay dapat 
ibigay.

Pag-iniksyon ng EPREX

Kung ang EPREX ay iniksyon sa ilalim ng balat; ang dami ng iniksyon ay karaniwang hindi hihigit sa isang mililitro 
(1 mL) sa isang iniksyon.

Ang EPREX ay ibinibigay nang nag-iisa at hindi inihalo sa iba pang mga likido para sa iniksyon.

Huwag kalugin ang EPREX syringes. Ang matagal na malakas na pag-alog ay maaaring makapinsala sa produkto. Kung ang 
produkto ay inalog nang malakas, huwag gamitin ito.

Paano mag-inject ng subcutaneously gamit ang pre-filled syringe

Ang mga pre-filled syringe ay nilagyan ng PROTECS™ needle guard device upang makatulong na maiwasan ang mga pinsala sa pagdikit 
ng karayom   pagkatapos gamitin. Ang EPREX Consumer Medicine Information ay kinabibilangan ng buong mga tagubilin para sa 
paggamit at paghawak ng mga pre-filled syringes.

- Kumuha ng syringe sa refrigerator.Ang likido ay kailangang dumating sa temperatura ng silid. Karaniwan itong 
tumatagal sa pagitan ng 15 hanggang 30 minuto. Huwag tanggalin ang takip ng karayom   ng syringe habang 
pinapayagan itong umabot sa temperatura ng silid.

- Suriin ang syringe,upang matiyak na ito ay ang tamang dosis, ay hindi lumampas sa petsa ng pag-expire nito, ay 
hindi nasira, at ang likido ay malinaw at hindi nagyelo.

- Pumili ng lugar ng pag-iiniksyon.Ang mga magagandang site ay ang tuktok ng hita at sa paligid ng 
tiyan ngunit malayo sa pusod. Ibahin ang site araw-araw.

- Maghugas ka ng kamay. Gumamit ng antiseptic swab sa lugar ng iniksyon,para disinfect ito.
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- Hawakan ang pre-filled syringe sa tabi ng katawan ng syringe na ang nakatakip na karayom   ay nakaturo 
paitaas.

- Huwag hawakan ang ulo ng plunger, plunger, mga pakpak ng bantay ng karayom, o takip ng karayom.

- Huwag hilahin pabalik ang plunger anumang oras.

- Huwag tanggalin ang takip ng karayom   mula sa pre-filled syringe hanggang sa handa ka nang mag-inject ng 
iyong EPREX.

- Alisin ang takip ng karayom   mula sa hiringgilyasa pamamagitan ng paghawak sa katawan at paghila ng takip ng karayom   
nang maingat nang hindi ito pinipilipit. Huwag itulak ang plunger, hawakan ang karayom   o iling ang hiringgilya.

- Huwag hawakan ang mga pakpak ng bantay ng karayom   upang maiwasan ang maagang pagtakip sa karayom   gamit ang bantay ng 

karayom.

- Kurutin ang isang fold ng balatsa pagitan ng iyong hinlalaki at hintuturo. Huwag mo itong pisilin.

- Itulak nang buo ang karayom.

- Itulak ang plunger gamit ang iyong hinlalaki hanggang sa mapupuntahan nito para mai-inject ang lahat ng likido.
Itulak ito nang dahan-dahan at pantay-pantay, na pinananatiling nakaipit ang balat. Ang bantay ng karayom   ay hindi gagana 
maliban kung ang buong dosis ay ibinigay.Maaari kang makarinig ng pag-click kapag na-activate ang needle guard.

- Kapag itinulak ang plunger hanggang sa maabot nito, alisin ang karayom   at bitawan ang balat.

- Dahan-dahang alisin ang iyong hinlalaki sa plunger. Hayaang umakyat ang hiringgilya hanggang ang buong karayom   ay 
natatakpan ng bantay ng karayom.

- Kapag nabunot ang karayom   mula sa iyong balat, maaaring may kaunting pagdurugo sa lugar ng iniksyon. Ito 
ay normal. Maaari mong pindutin ang isang antiseptic swabsa lugar ng iniksyon sa loob ng ilang segundo 
pagkatapos ng iniksyon.

- Itapon ang iyong ginamit na syringesa isang ligtas na lalagyan.

- Uminom lamang ng isang dosis ng EPREX mula sa bawat syringe. Kung ang anumang likido ay nananatili sa hiringgilya pagkatapos ng 

isang iniksyon, ang hiringgilya ay dapat na maayos na itapon, hindi muling gamitin.

Para sa paggamot ng anemia na nauugnay sa mga non-myeloid malignancies:

Matatanda

Ang hanay ng konsentrasyon ng hemoglobin ay dapat na 100 hanggang 120 g/L sa mga lalaki at babae at hindi ito dapat 
lumampas.

Panimulang dosis:

Ang inirerekomendang panimulang dosis ng EPREX ay 150 IU/kg bilang subcutaneous injection tatlong beses bawat linggo sa 
loob ng 4 na linggo.

Dagdagan ang dosis:

Kung ang hemoglobin ay tumaas ng hindi bababa sa 10 g/L (0.62 mmol/L) o ang bilang ng reticulocyte ay tumaas - 
40,000 cell/microlitre sa itaas ng baseline pagkatapos ng 4 na linggo ng paggamot, ang dosis ay dapat manatili sa 
150 IU/kg. Kung ang pagtaas ng hemoglobin ay <10 g/L (< 0.62 mmol/L) at ang bilang ng reticulocyte ay tumaas < 
40,000 cell/microlitre sa itaas ng baseline, dagdagan ang dosis sa 300 IU/kg.

Kung pagkatapos ng karagdagang 4 na linggo ng therapy sa 300 IU/kg, ang hemoglobin ay tumaas - 10 g/L 
(-0.62 mmol/L) o tumaas ang bilang ng reticulocyte - 40,000 cells/microlitre ang dosis ay dapat manatili sa 
300 IU/kg. Gayunpaman, kung ang hemoglobin ay tumaas ng < 10 g/L (< 0.62 mmol/L) at ang bilang ng 
reticulocyte ay tumaas < 40,000 cell/microlitre sa itaas ng baseline, ang pagtugon ay hindi malamang at ang 
paggamot ay dapat na ihinto.
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Ang rate ng pagtaas ng hemoglobin na higit sa 10g/L bawat 2 linggo o 20g/L bawat buwan, o mga antas ng hemoglobin na 
>120g/L ay dapat na iwasan. Kung ang hemoglobin ay tumataas ng higit sa 10 g/L bawat dalawang linggo o 20g/L bawat buwan, 
o ang hemoglobin ay papalapit na sa 120g/L, bawasan ang dosis ng Epoetin Alfa ng humigit-kumulang 25-50% depende sa rate 
ng pagtaas ng hemoglobin. Kung ang hemoglobin ay lumampas sa 120g/L, pigilin ang therapy hanggang sa bumaba ito sa 
ibaba 120g/L at pagkatapos ay muling simulan ang Epoetin Alfa sa isang dosis na 25% mas mababa sa nakaraang dosis.

Mga pasyenteng nasa hustong gulang na naka-iskedyul para sa elective surgery:

Ang subcutaneous ruta ng pangangasiwa ay dapat gamitin.

Ang inirerekomendang regimen ng dosis ay 600 IU/kg EPREX na ibinibigay linggu-linggo sa loob ng tatlong linggo (Mga Araw 
-21, -14, at -7) bago ang operasyon at sa araw ng operasyon. Sa mga kaso kung saan may medikal na pangangailangan na 
paikliin ang lead time bago ang operasyon sa mas mababa sa tatlong linggo, 300 IU/kg EPREX ay dapat ibigay araw-araw para sa 
10 magkakasunod na araw bago ang operasyon, sa araw ng operasyon, at sa loob ng apat na araw kaagad pagkatapos noon. . 
Ang pangangasiwa ng EPREX ay dapat itigil sa sandaling ang antas ng hemoglobin ay umabot sa 150 g/L sa panahon ng pre-
operative, kahit na hindi lahat ng nakaplanong dosis ng EPREX ay naibigay.

Mga pasyente ng anemic na pang-adultong pagtitistis sa isang Autologous Pre-
donation Program (ABD):

Dapat gamitin ang intravenous route. Ang inirekumendang dosis ay 300 – 600 IU/kg dalawang beses lingguhan sa loob ng 
tatlong linggo, kasama ng hindi bababa sa 200 mg oral elemental iron araw-araw.

4.3 Contraindications
• Ang EPREX ay kontraindikado sa mga pasyenteng may hindi makontrol na hypertension, kilalang sensitivity sa 

mammalian cell derived na mga produkto, at/o hypersensitivity sa anumang bahagi ng produkto. Ang mga 
pasyenteng nagkakaroon ng Pure Red Cell Aplasia (PRCA) kasunod ng paggamot sa anumang produktong 
erythropoietin ay hindi dapat tumanggap ng EPREX o anumang iba pang erythropoietin.

• Ang paggamit ng EPREX sa mga pasyenteng naka-iskedyul para sa elective na operasyon (at hindi nakikilahok sa 
isang autologous blood pre deposit program), ay kontraindikado sa mga pasyente na may malubhang coronary, 
peripheral arterial, carotid, o cerebral vascular disease, kabilang ang mga pasyente na may kamakailang 
myocardial infarction o aksidente sa tserebral vascular.

• Mga pasyente ng operasyon na sa anumang kadahilanan ay hindi makatanggap ng sapat na antithrombotic prophylaxis o 
paggamot.

• Ang lahat ng contraindications na nauugnay sa mga autologous blood predonation program ay dapat 
igalang sa mga pasyenteng dinadagdagan ng EPREX.

4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit

Cardiovascular at thrombotic na mga kaganapan / tumaas na dami ng namamatay

Cardiovascular at thrombotic na mga kaganapan tulad ng myocardial ischemia at infarction, 
cerebrovascular hemorrhage at infarction, lumilipas na pag-atake ng ischemic, deep venous 
thrombosis, arterial thrombosis, pulmonary emboli, retinal thrombosis at hemodialysis graft occlusion 
ay naiulat sa mga pasyenteng tumatanggap ng ePRoiesis stimulating agents.
Ang isang pagtaas ng saklaw ng thrombotic vascular events (TVEs) ay naobserbahan sa mga pasyente na 
tumatanggap ng ESAs (tingnan angseksyon 4.8) Kabilang dito ang venous at arterial thromboses at embolism 
(kabilang ang ilan na may nakamamatay na kinalabasan), tulad ng deep venous thrombosis, pulmonary emboli, 
retinal thrombosis, at myocardial infarction. Bilang karagdagan, ang mga aksidente sa cerebrovascular (kabilang 
ang cerebral infarction, cerebral hemorrhage at lumilipas na ischemic attack) ay naiulat.

Ang naiulat na panganib ng mga TVE ay dapat na maingat na timbangin laban sa mga benepisyong makukuha mula sa 
paggamot sa Epoetin alfa lalo na sa mga pasyenteng may dati nang mga kadahilanan ng panganib.
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Ang EPREX at iba pang erythropoiesis-stimulating agent ay nagpapataas ng panganib para sa kamatayan at para sa mga 
seryosong kaganapan sa cardiovascular sa mga kinokontrol na klinikal na pagsubok kapag pinangangasiwaan upang mag-
target ng hemoglobin na higit sa 120 g/L. Nagkaroon ng mas mataas na panganib ng malubhang arterial at venous 
thromboembolic na mga kaganapan, kabilang ang myocardial infarction, stroke, congestive heart failure at hemodialysis graft 
occlusion. Ang rate ng pagtaas ng hemoglobin na higit sa 10 g/L sa loob ng 2 linggo ay maaari ding mag-ambag sa mga 
panganib na ito.

Sa lahat ng mga pasyente, ang mga konsentrasyon ng hemoglobin ay dapat na maingat na subaybayan dahil sa isang potensyal na pagtaas ng 

panganib ng mga kaganapang thromboembolic at nakamamatay na mga resulta kapag ang mga pasyente ay ginagamot sa mga konsentrasyon 

ng hemoglobin na mas mataas sa saklaw para sa indikasyon ng paggamit.

Potensyal na kadahilanan ng paglago / pagtaas ng pag-unlad ng tumor

Ang epoetin alfa ay isang growth factor na pangunahing nagpapasigla sa produksyon ng pulang selula ng dugo. Tulad ng lahat 
ng mga kadahilanan ng paglago, mayroong isang teoretikal na pag-aalala na ang epoetin alfa ay maaaring kumilos bilang isang 
kadahilanan ng paglaki para sa anumang uri ng tumor, partikular na ang myeloid malignancies. Erythropoiesis-stimulating 
agents (ESAs), kapag pinangangasiwaan upang i-target ang isang hemoglobin na higit sa 120 g/L, pinaikli ang oras sa pag-unlad 
ng tumor sa mga pasyenteng may advanced na kanser sa ulo at leeg na tumatanggap ng radiation therapy. Pinaikli din ng mga 
ESA ang kaligtasan ng buhay sa mga pasyenteng may metastatic na kanser sa suso na tumatanggap ng chemotherapy kapag 
ibinibigay sa isang target na hemoglobin na higit sa 120 g/L.

Gamitin sa mga pasyente ng kanser

Ang mga pasyente ng cancer sa EPREX ay dapat na regular na sinusukat ang mga antas ng hemoglobin hanggang sa makamit ang isang 
matatag na antas at pana-panahon pagkatapos noon.

Ang mga ESA ay mga salik ng paglago na pangunahing nagpapasigla sa paggawa ng pulang selula ng dugo. Ang mga erythropoietin 
receptor ay maaaring ipahayag sa ibabaw ng iba't ibang mga selula ng tumor. Tulad ng lahat ng salik ng paglago, may pag-aalala na ang 
mga ESA ay maaaring pasiglahin ang paglaki ng mga tumor.

Sa kinokontrol na mga klinikal na pag-aaral, ang paggamit ng EPREX at iba pang mga ESA ay nagpakita ng:

• nabawasan ang locoregional na kontrol sa mga pasyenteng may advanced na kanser sa ulo at leeg na 
tumatanggap ng radiation therapy kapag ibinibigay sa isang target na hemoglobin na higit sa 140 g/L,

• pinaikling pangkalahatang kaligtasan ng buhay at nadagdagang pagkamatay na nauugnay sa pag-unlad ng sakit sa 4 na 
buwan sa mga pasyente na may metastatic na kanser sa suso na tumatanggap ng chemotherapy kapag ibinibigay sa isang 
hemoglobin na target na 120-140 g/L,

• Ang isa pang ESA (darbepoetin alfa) ay tumaas ang panganib ng kamatayan kapag pinangangasiwaan upang mag-target 
ng hemoglobin na 120 g/L sa mga pasyenteng may aktibong malignant na sakit na hindi tumatanggap ng chemotherapy o 
radiation therapy. Ang mga ESA ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa populasyon ng pasyenteng ito.

Dahil sa nabanggit sa itaas, ang desisyon na magbigay ng recombinant erythropoietin na paggamot ay dapat na 
nakabatay sa isang pagtatasa ng panganib sa benepisyo na may partisipasyon ng indibidwal na pasyente, na dapat 
isaalang-alang ang partikular na klinikal na konteksto. Ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagtatasa na ito ay 
kinabibilangan ng: ang uri ng tumor at ang yugto nito; antas ng anemia; pag-asa sa buhay; ang kapaligiran kung saan 
ginagamot ang pasyente; at kagustuhan ng pasyente.

Gamitin sa talamak na mga pasyente ng pagkabigo sa bato

Ang mga pasyenteng may talamak na renal failure na ginagamot sa Epoetin alfa ay dapat na regular na sinusukat ang mga 
antas ng hemoglobin hanggang sa makamit ang isang matatag na antas, at pana-panahon pagkatapos noon.

Sa mga pasyente na may talamak na pagkabigo sa bato, ang rate ng pagtaas ng hemoglobin ay dapat na humigit-kumulang 10 g/L 
bawat buwan at hindi dapat lumampas sa 20 g/L bawat buwan upang mabawasan ang mga panganib ng pagtaas ng hypertension. 
Dapat bawasan ang dosis kapag ang hemoglobin ay lumalapit sa 120 g/L.

Sa mga pasyente na may talamak na pagkabigo sa bato, ang pagpapanatili ng konsentrasyon ng hemoglobin ay hindi dapat lumampas sa itaas na 

limitasyon ng target na hanay ng konsentrasyon ng hemoglobin gaya ng inirerekomenda sa ilalim ng Dosis at Pangangasiwa. Ang mga antas ng 

hemoglobin na naka-target sa 130 g/L o mas mataas ay maaaring nauugnay sa isang mas mataas na panganib ng mga cardiovascular na 

kaganapan, kabilang ang kamatayan.
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Ang mga pasyente na may talamak na pagkabigo sa bato at hindi sapat na tugon ng hemoglobin sa ESA therapy ay maaaring mas malaki ang 

panganib para sa mga cardiovascular na kaganapan at pagkamatay kaysa sa iba pang mga pasyente.

Ang mga shunt thromboses ay naganap sa mga pasyente ng hemodialysis, lalo na sa mga may posibilidad na magkaroon ng 
hypotension o kung saan ang arteriovenous fistulae ay nagpapakita ng mga komplikasyon (hal., stenoses, aneurysms, atbp.) 
Ang maagang shunt revision at thrombosis prophylaxis sa pamamagitan ng pagbibigay ng acetylsalicylic acid, halimbawa, ay 
inirerekomenda. sa mga pasyenteng ito.

Ang hyperkalemia ay naobserbahan sa mga nakahiwalay na kaso, kahit na ang sanhi ay hindi naitatag. Ang mga 
serum electrolyte ay dapat na subaybayan sa mga pasyente ng talamak na pagkabigo sa bato. Kung ang isang 
mataas o tumataas na antas ng potasa sa serum ay napansin, pagkatapos ay bilang karagdagan sa naaangkop na 
paggamot ng hyperkalaemia, dapat isaalang-alang ang pagtigil sa pangangasiwa ng EPREX hanggang sa maitama 
ang antas ng serum potassium.

Bilang resulta ng pagtaas sa dami ng naka-pack na cell, ang mga pasyente ng hemodialysis na tumatanggap ng EPREX ay madalas na 
nangangailangan ng pagtaas sa dosis ng heparin sa panahon ng dialysis. Kung hindi optimal ang heparinization, posible ang pagbara sa 
sistema ng dialysis.

Sa ilang mga babaeng malalang pasyente na may pagkabigo sa bato, ang mga regla ay nagpatuloy pagkatapos ng EPREX therapy; ang 
posibilidad ng potensyal na pagbubuntis ay dapat talakayin at ang pangangailangan para sa pagpipigil sa pagbubuntis ay nasuri.

Alta-presyon
Ang mga pasyente na may hindi makontrol na hypertension ay hindi dapat tratuhin ng EPREX; Ang presyon ng dugo ay dapat na 
kontrolado nang sapat bago simulan ang therapy. Maaaring tumaas ang presyon ng dugo habang ginagamot ang anemia na 
may EPREX. Ang krisis sa hypertensive na may encephalopathy at mga seizure, na nangangailangan ng agarang atensyon ng 
isang manggagamot at masinsinang pangangalagang medikal, ay naganap din sa panahon ng paggamot sa EPREX sa mga 
pasyente na dati nang normal o mababang presyon ng dugo. Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa biglaang 
pananakit na tulad ng migraine bilang isang posibleng senyales ng babala (tingnan angseksyon 4.8). Ang espesyal na 
pangangalaga ay dapat gawin upang masubaybayan at makontrol ang presyon ng dugo sa mga pasyente na ginagamot sa 
EPREX. Sa panahon ng EPREX therapy, ang mga pasyente ay dapat ipaalam sa kahalagahan ng pagsunod sa antihypertensive 
therapy at mga paghihigpit sa pagkain. Kung ang presyon ng dugo ay mahirap kontrolin pagkatapos ng pagsisimula ng 
naaangkop na mga hakbang, ang dosis ng EPREX ay dapat bawasan o pansamantalang pigilan hanggang sa magsimulang 
bumaba ang hemoglobin (tingnan angseksyon 4.2).

Purong red cell aplasia
Ang antibody-mediated pure red cell aplasia (PRCA) (erythroblastopaenia) ay naiulat pagkatapos ng paggamot sa mga 
erythropoietin. Karamihan sa mga kaso ng PRCA na nauugnay sa EPREX ay nangyari sa mga pasyente na tumatanggap 
ng subcutaneous (SC) na pangangasiwa. Ang ruta ng SC ay dapat lamang gamitin kapag ang intravenous (IV) access ay 
hindi madaling magagamit. Ang mga kaso ay bihirang naiulat din sa mga pasyente na may hepatitis C na ginagamot sa 
interferon at ribavirin, kapag ang mga ESA ay ginagamit nang sabay-sabay. Ang mga ESA ay hindi inaprubahan sa 
pamamahala ng anemia na nauugnay sa hepatitis C.

Sa karamihan ng mga pasyente ng PRCA na ito ay naiulat ang mga antibodies sa erythropoietins. Sa mga pasyente na 
nagkakaroon ng biglaang kawalan ng bisa ng tipikal na mga sanhi ng hindi pagtugon ay dapat na siyasatin. Kung walang 
matukoy na dahilan, dapat isaalang-alang ang pagsusuri sa bone marrow.

Kung masuri ang purong red cell aplasia (PRCA), dapat na ihinto kaagad ang EPREX at dapat isaalang-alang ang 
pagsusuri para sa erythropoietin antibodies. Kung ang mga antibodies sa erythropoietin ay napansin na ang mga 
pasyente ay hindi dapat lumipat sa ibang produkto ng ESA bilang ang mga anti-erythropoietin antibodies ay cross-react 
sa ibang mga ESA. Ang iba pang mga sanhi ng purong red cell aplasia ay dapat na ibukod, at inilunsad ang naaangkop 
na therapy.
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Mga seizure

Ang EPREX ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may epilepsy, kasaysayan ng mga seizure, o mga 
kondisyong medikal na nauugnay sa isang predisposisyon sa aktibidad ng seizure tulad ng mga impeksyon sa CNS at 
metastases sa utak.

Pandagdag sa bakal
Iba pang mga sanhi ng anemia (iron, folate o Vitamin B12kakulangan, pagkalasing sa aluminyo, impeksyon o pamamaga, 
pagkawala ng dugo, hemolysis at bone marrow fibrosis ng anumang pinagmulan) ay dapat suriin at gamutin bago 
simulan ang therapy sa EPREX, at kapag nagpasya na taasan ang dosis. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga halaga ng 
ferritin sa serum ay bumaba nang sabay-sabay sa pagtaas ng dami ng naka-pack na cell. Upang matiyak ang 
pinakamabuting kalagayan na pagtugon sa EPREX, dapat matiyak ang sapat na mga iron store at dapat bigyan ng iron 
supplementation kung kinakailangan:

• Para sa mga pasyenteng may talamak na renal failure, ang iron supplementation (elemental iron 200-300 mg/araw na pasalita 
para sa mga matatanda at 100-200 mg/day na pasalita para sa pediatrics) ay inirerekomenda kung ang serum ferritin level ay mas 
mababa sa 100 ng/mL.

• Para sa mga pasyente ng cancer, ang iron supplementation (elemental iron 200-300 mg/day pasalita) ay inirerekomenda 
kung ang paglipat ng saturation ay mas mababa sa 20%.

• Para sa mga pasyente sa isang autologous predonation program, ang iron supplementation 
(elemental iron 200 mg/day oral) ay dapat ibigay ilang linggo bago simulan ang autologous 
predeposit upang makamit ang mataas na iron store bago simulan ang EPREX therapy, at sa 
buong kurso ng EPREX therapy .

• Para sa mga pasyenteng naka-iskedyul para sa major elective orthopedic surgery, iron supplementation 
(elemental iron 200mg/day pasalita) ay dapat ibigay sa buong kurso ng EPREX therapy. Kung maaari, ang 
suplementong bakal ay dapat simulan bago simulan ang EPREX therapy upang makamit ang sapat na mga 
tindahan ng bakal.

Heneral
Ang EPREX ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may pre-existing na hypertension, ischemic 
vascular disease, epilepsy, kasaysayan ng mga seizure, o mga kondisyong medikal na nauugnay sa isang predisposition 
sa aktibidad ng seizure tulad ng mga impeksyon sa CNS at metastases sa utak.

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng epoetin alfa ay hindi pa naitatag sa mga pasyente na may pinagbabatayan 
na mga sakit na hematologic (hal. haemolytic anemia, sakit sa sickle cell, thalassemia, porphyria).

Ang Erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) ay hindi kinakailangang katumbas. Samakatuwid, dapat bigyang-diin 
na ang mga pasyente ay dapat lamang ilipat mula sa isang ESA (tulad ng EPREX) patungo sa isa pang ESA na may 
pahintulot ng manggagamot na gumagamot.

Maaaring may katamtamang pagtaas ng depende sa dosis sa bilang ng platelet, sa loob ng normal na hanay, sa 
panahon ng paggamot sa Epoetin alfa. Bumabalik ito sa panahon ng patuloy na therapy. Bilang karagdagan, ang 
thrombocythaemia na higit sa normal na saklaw ay naiulat. Inirerekomenda na ang bilang ng platelet ay dapat na 
regular na subaybayan sa unang 8 linggo ng therapy.

Napakabihirang, ang exacerbation ng porphyria ay naobserbahan sa mga pasyente na ginagamot ng EPREX na may talamak na 
pagkabigo sa bato. Ang EPREX ay hindi naging sanhi ng pagtaas ng pag-ihi ng mga metabolite ng porphyrin sa mga normal na 
boluntaryo, kahit na sa pagkakaroon ng isang mabilis na erythropoietic na tugon. Gayunpaman, ang EPREX ay dapat gamitin nang may 
pag-iingat sa mga pasyente na may kilalang porphyria.

Ang pagtaas ng serum uric acid ay maaaring mangyari sa mga pasyente na ang hemoglobin ay tumataas nang higit sa humigit-
kumulang 20 g/L bawat buwan. Dahil dito, ang EPREX ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may 
kasaysayan ng gout.

Ang EPREX ay dapat ding gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may talamak na pagkabigo sa atay. Ang 
kaligtasan at regime ng dosis ng EPREX ay hindi naitatag sa pagkakaroon ng hepatic dysfunction. Dahil sa pagbaba ng 
metabolismo, ang mga pasyente na may hepatic dysfunction ay maaaring tumaas ang erythropoiesis sa EPREX.
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Ang mga blistering at skin exfoliation reaction kabilang ang erythema multiforme at Stevens-Johnson Syndrome 
(SJS)/toxic epidermal necrolysis (TEN), ay naiulat sa isang maliit na bilang ng mga pasyente na ginagamot sa 
EPREX. Ihinto kaagad ang EPREX therapy kung ang isang matinding reaksyon sa balat, tulad ng SJS/TEN, ay 
pinaghihinalaang.

Ang takip ng karayom   sa EPREX pre-filled syringe ay naglalaman ng tuyong natural na goma (isang hinango ng latex), na maaaring 
magdulot ng mga reaksiyong alerhiya sa mga indibidwal na sensitibo sa latex.

Bato Dialysis
Ang pagwawasto ng anemia na may EPREX ay hindi lumilitaw na nakakaapekto sa kahusayan ng dialysis. Gayunpaman, ang 
pagtaas ng gana ay maaaring humantong sa pagtaas ng paggamit ng potassium at hyperkalemia sa parehong mga pasyente ng 
dialysis at pre-dialysis. Ito at ang iba pang mga pagbabago sa serum chemistry ay dapat pangasiwaan ng mga pagbabago sa 
pandiyeta at mga pagbabago sa reseta ng dialysis, kung naaangkop.

Ang mga serum electrolyte ay dapat na subaybayan sa mga pasyente ng talamak na pagkabigo sa bato. Kung ang isang mataas 
(o tumataas) na antas ng potasa sa serum ay napansin, dapat isaalang-alang ang pagtigil sa paggamot sa epoetin alfa hanggang 
sa maitama ang hyperkalaemia.

Sa ilang mga pre-clinical toxicological na pag-aaral sa mga aso at daga, ngunit hindi sa mga 
unggoy, ang epoetin alfa (rch) therapy ay nauugnay sa subclinical bone marrow fibrosis. Ang 
bone marrow fibrosis ay isang kilalang komplikasyon ng talamak na pagkabigo sa bato sa mga 
tao at maaaring nauugnay sa pangalawang hyperparathyroidism o hindi kilalang mga 
kadahilanan. Ang insidente ng bone marrow fibrosis ay hindi nadagdagan sa isang pag-aaral ng 
mga pasyente ng dialysis na ginagamot sa EPREX sa loob ng 12-19 na buwan kumpara sa 
insidente ng bone marrow fibrosis sa isang katugmang control group ng mga pasyente ng 
dialysis na hindi nagamot ng EPREX. Sa isang 13-linggong pag-aaral, ang mga aso ay ginagamot 
sa subcutaneously o intravenously na may 80, 240, o 520 IU/kg/day. Karamihan sa mga aso na 
ginagamot sa ilalim ng balat at 50% ng mga aso na ginagamot sa intravenously ay nagkaroon ng 
anemia na mayroon o walang bone marrow hypoplasia.

Gamitin sa operasyon

Ang posibleng maitama na anemia ay dapat imbestigahan at angkop na gamutin bago isaalang-alang ang 
therapy sa EPREX bago ang elective surgery.

Sa mga pasyente na may baseline hemoglobin na >130 g/L (8.1 mmol/L), ang posibilidad na ang paggamot sa 
EPREX ay maaaring maiugnay sa mas mataas na panganib ng postoperative thrombotic vascular event ay hindi 
maaaring ibukod. Samakatuwid, hindi ito dapat gamitin sa mga pasyente na may baseline hemoglobin
> 130 g/L (8.1 mmol/L).
Ang lahat ng mga espesyal na pag-iingat na nauugnay sa mga autologous na programa bago ang donasyon, lalo na ang regular 
na pagpapalit ng volume, ay dapat igalang.

Ang mahusay na mga kasanayan sa pamamahala ng dugo ay dapat palaging gamitin sa perisurgical setting.

Gamitin sa mga bata

Kahusayan:Sinusuportahan ng mga klinikal na pagsubok ng EPREX sa mga bata ang mga sumusunod na epekto - pagwawasto 
ng anemia; pagbabawas o pag-aalis ng mga kinakailangan sa pagsasalin ng dugo; pagpapabuti ng ugali ng pagdurugo sa 
uraemia; nadagdagan ang timbang at gana; at ang pagbabawas ng mga cytotoxic antibodies. Ang mga posibleng ngunit hindi 
kapani-paniwalang epekto ay isang pagpapabuti sa kapasidad ng ehersisyo at panandaliang mga epekto sa cardiovascular. Ang 
mga pangmatagalang epekto sa cardiovascular, mga epekto sa rate ng paglaki, pinabuting mga prospect para sa paglipat ng 
bato, at pinabuting kalidad ng buhay ay hindi napatunayan.

Kaligtasan:Available ang hindi kumpletong impormasyon, lalo na sa rate ng pagbabago ng hemoglobin at 
presyon ng dugo.

Dosis:Sinusuportahan ng available na data ang isang dosis na 25 IU/kg tatlong beses sa isang linggo kaysa sa 50 IU/kg tatlong beses sa 
isang linggo.
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4.5 Pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan

Walang kilalang mga klinikal na makabuluhang interaksyon ng gamot, ngunit ang epekto ng epoetin alfa (rch) ay 
maaaring mapalakas ng sabay-sabay na therapeutic administration ng isang haematinic agent tulad ng ferrous 
sulfate kapag mayroong isang deficiency state.

Ang mga gamot na nagpapababa ng erythropoiesis ay maaaring bumaba sa tugon sa epoetin alfa (rch).

Walang umiiral na ebidensya na nagpapahiwatig na ang paggamot sa epoetin alfa (rch) ay nagbabago sa metabolismo ng ibang 
mga gamot. Gayunpaman, dahil ang cyclosporin ay nakatali sa RBC's mayroong potensyal para sa isang pakikipag-ugnayan sa 
droga. Kung ang epoetin alfa (rch) ay ibinigay kasabay ng cyclosporin, ang mga antas ng dugo ng cyclosporin ay dapat na 
subaybayan at ang dosis ng cyclosporin ay nababagay habang tumataas ang hematocrit.

Walang umiiral na ebidensya na nagpapahiwatig ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng epoetin alfa (rch) at G-CSF o 
GM-CSF patungkol sa haematological differentiation o paglaganap ng tumor biopsy specimenssa vitro.

Sa mga pasyente na may metastatic na kanser sa suso, ang subcutaneous co-administration ng 40,000 IU/mL epoetin 
alfa na may trastuzumab (6 mg/kg) ay walang epekto sa mga pharmacokinetics ng trastuzumab.

4.6 Fertility, pagbubuntis at paggagatas

Pagbubuntis

Ang gamot ay inuri bilang Kategorya B3. Ang EPREX ay dapat ibigay sa panahon ng pagbubuntis kung malinaw na kailangan at 
kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib sa fetus. Hindi alam kung ang Epoetin alfa 
(rch) ay tumatawid sa inunan o kung maaari itong magdulot ng pinsala sa pangsanggol kapag ibinibigay sa isang buntis. Ang 
mga pag-aaral sa hayop ay hindi nagpakita ng katibayan ng teratogenic na aktibidad sa mga daga o kuneho sa mga dosis ng 
Epoetin alfa (rch) na hanggang 55 IU/kg/araw na ibinibigay sa intravenously. Gayunpaman, ang intravenous administration ng 
Epoetin alfa (rch) sa mga antas ng dosis na 20-500 IU/kg/day sa mga daga ay nagdudulot ng pagbaba ng fertility, pagtaas ng 
pre-at post-implantation loss, pagbaba ng fetal weight at retardation ng ossification.

Sa mga buntis o nagpapasusong surgical na pasyente na nakikilahok sa isang autologous blood predonation 
program, ang paggamit ng EPREX ay hindi inirerekomenda.

Pagpapasuso
Ang EPREX ay dapat ibigay sa panahon ng paggagatas kung malinaw na kailangan. Hindi alam kung ang Epoetin 
alfa (rch) ay nailabas sa gatas ng suso o kung maaari itong magdulot ng pinsala sa sanggol kapag ibinibigay sa 
isang babaeng nagpapasuso. Ang intravenous administration ng gamot sa mga lactating na daga sa 500 IU/kg/
araw ay nagiging sanhi ng pagpapahinto ng paglaki at pag-unlad ng mga supling.

4.7 Epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina

Dahil sa tumaas na panganib ng hypertension sa paunang yugto ng paggamot sa EPREX, ang mga pasyente na may talamak na 
pagkabigo sa bato ay dapat mag-ingat kapag nagsasagawa ng mga potensyal na mapanganib na aktibidad, tulad ng 
pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya, hanggang sa maitatag ang pinakamainam na dosis ng pagpapanatili ng EPREX.

4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto

Ang pinaka-madalas na masamang reaksyon ng gamot sa panahon ng paggamot sa Epoetin alfa ay isang pagtaas sa presyon ng 
dugo na umaasa sa dosis o paglala ng kasalukuyang hypertension. Ang pagsubaybay sa presyon ng dugo ay dapat isagawa, lalo 
na sa simula ng therapy. Ang pinakamadalas na nagaganap na masamang reaksyon sa gamot na naobserbahan sa mga klinikal 
na pagsubok ng EPREX ay pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, pyrexia, at sakit ng ulo. Ang karamdamang tulad ng trangkaso ay 
maaaring mangyari lalo na sa pagsisimula ng paggamot.

Ang isang pagtaas ng saklaw ng thrombotic vascular events (TVEs), ay naobserbahan sa mga pasyente na tumatanggap 
ng ESAs (Tingnan ang4.4).

Ang mga reaksyon ng hypersensitivity, kabilang ang mga kaso ng pantal (kabilang ang urticaria, reaksyon ng 
anaphylactic, at angio-edema ay naiulat.
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Ang krisis sa hypertensive na may encephalopathy at mga seizure, na nangangailangan ng agarang atensyon ng isang manggagamot at 
masinsinang pangangalagang medikal, ay naganap din sa panahon ng paggamot sa Epoetin alfa sa mga pasyente na dati nang normal o 
mababang presyon ng dugo. Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa biglaang pananakit na tulad ng migraine bilang isang 
posibleng senyales ng babala.

Karanasan sa klinikal na pagsubok

Sa kabuuang 3559 na paksa sa 27 randomized, double-blinded, placebo o pamantayan ng pag-aaral na kinokontrol ng 
pangangalaga, ang pangkalahatang profile ng kaligtasan ng EPREX ay nasuri sa 2136 na anemic na paksa. Kasama ang 
228 Epoetin alfa-treated CRF subjects sa 4 na talamak na renal failure studies (2 pag-aaral sa predialysis [N=131 exposed 
CRF subjects na wala pa sa dialysis] at 2 sa dialysis [N=97 exposed CRF subjects sa dialysis]; 1,404 exposed cancer paksa 
sa 16 na pag-aaral ng anemia dahil sa chemotherapy; 144 nalantad na paksa sa 4 na pag-aaral sa HIV-infection; 147 
nakalantad na paksa sa 2 pag-aaral para sa autologous na donasyon ng dugo; at 213 nakalantad na paksa sa 1 pag-aaral 
sa perisurgical setting. Ang mga masamang reaksyon sa droga ay iniulat ng -1 % ng mga paksang ginagamot ng epoetin 
alfa sa mga pagsubok na ito ay ipinapakita saTalahanayan 1.
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Talahanayan 1: Buod ng Mga Salungat na Reaksyon sa Gamot na Iniulat ng ≥1% ng Mga Paksa sa Mga Pagsubok sa Pagpaparehistro ng Klinikal sa EPREX.

CRF Oncology HIV ABD Operasyon

Predialysis
EPO Placebo EPO Placebo EPO

Dialysis
hindi-
ESA

EPO Placebo EPO hindi-
ESA

EPO Placebo

Klase ng System/Organ
Masamang Reaksyon sa Gamot

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 (%)

Gastrointestinal disorder
Pagduduwal 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)

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

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

Pangkalahatang mga karamdaman at mga kondisyon sa lugar ng 

pangangasiwa

Panginginig

Influenza tulad ng sakit
Reaksyon sa lugar ng 
iniksyon Pyrexia

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)
Peripheral edema 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Mga karamdaman sa metabolismo at nutrisyon

Hyperkalemia 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Mga karamdaman sa musculoskeletal at 
connective tissue

Arthralgia
Sakit sa buto
Myalgia
Sakit sa sukdulan

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)

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos

Kombulsyon
Sakit ng ulo

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)

Mga karamdaman sa paghinga, thoracic at 
mediastinal

Ubo
Pagsisikip ng respiratory tract

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 Oncology HIV ABD Operasyon

Predialysis
EPO Placebo EPO Placebo EPO

Dialysis
hindi-
ESA

EPO Placebo EPO hindi-
ESA

EPO Placebo

Klase ng System/Organ
Masamang Reaksyon sa Gamot

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 (%)

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue
Rasha 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Mga karamdaman sa vascular

Embolism at trombosisb

Deep vein thrombosis
Trombosis
Alta-presyonc

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=autologous blood donation; NR=hindi iniulat;

aKasama sa pantal ang urticaria at angioedema

bKasama ang arterial at venous, fatal at non-fatal na mga kaganapan, tulad ng deep venous thrombosis, pulmonary emboli, retinal thrombosis, arterial thrombosis (kabilang ang myocardial
infarction). mga aksidente sa cerebrovascular (ibig sabihin, stroke kabilang ang cerebral infarction at cerebral hemorrhage), lumilipas na ischemic attack, at shunt thrombosis (kabilang ang kagamitan 
sa dialysis) at thrombosis sa loob ng arteriovenous shunt aneurism

cKasama sa hypertension ang hypertensive crisis at hypertensive encephalopathy
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Karanasan sa post-marketing
Ang mga masamang reaksyon sa gamot na natukoy sa panahon ng postmarketing na karanasan sa epoetinum alfa ay 
kasama saTalahanayan 2. Sa talahanayan, ang mga frequency ay ibinigay ayon sa sumusunod na kombensiyon:

Napakakaraniwan -1/10
Karaniwan
Hindi karaniwan

Bihira
Napakabihirang

-1/100 at < 1/10
-1/1,000 at <1/100
-1/10,000, <1/1,000
<1/10,000, kabilang ang mga nakahiwalay na ulat

Ang antibody-mediated pure red cell aplasia ay napakabihirang naiulat (<1/10,000 kaso bawat taon ng pasyente) 
pagkatapos ng mga buwan hanggang taon ng paggamot sa EPREX.

Talahanayan 2. Mga Salungat na Reaksyon sa Gamot na Natukoy Sa Panahon ng Post-marketing na Karanasan
na may EPREX ayon sa Kategorya ng Dalas na Tinantya mula sa Kusang-loob na Mga 
Rate sa Pag-uulat

Klase ng System/Organ
Dalas Masamang Reaksyon sa Gamot

Mga Karamdaman sa Dugo at Lymphatic System
Napakabihirang Erythropoietin Antibody-Mediated Pure Red Cell Aplasia 

Thrombocythaemia

Pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon:

Ang pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon pagkatapos ng pahintulot ng gamot ay mahalaga. Pinapayagan nito ang 
patuloy na pagsubaybay sa balanse ng benepisyo/panganib ng gamot. Hinihiling sa mga propesyonal sa pangangalagang 
pangkalusugan na mag-ulat ng anumang pinaghihinalaang masamang reaksyonhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Labis na dosis

Ang tugon sa EPREX ay nauugnay sa dosis at indibidwal. Sa kaso ng labis na erythropoietic na tugon mula sa labis 
na dosis ng EPREX, dapat na itigil ang dosing at maaaring isaalang-alang ang phlebotomy. Ang suportang 
pangangalaga ay dapat ibigay para sa hypertensive o convulsive na mga kaganapan na maaaring nauugnay sa 
labis na dosis ng epoetin alfa (rch).

Para sa payo sa pamamahala ng labis na dosis, mangyaring makipag-ugnayan sa National Poisons Center sa 0800 
POISON (0800 764766).

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1 Mga katangian ng pharmacodynamic

Pharmacotherapeutic group: anti-anaemic, ATC code: B03XA01.

Mekanismo ng pagkilos

Ang Erythropoietin (EPO) ay isang glycoprotein hormone na pangunahing ginawa ng bato bilang tugon sa hypoxia at ang 
pangunahing regulator ng produksyon ng red blood cell (RBC). Ang EPO ay kasangkot sa lahat ng mga yugto ng pag-
unlad ng erythroid, at may pangunahing epekto nito sa antas ng mga precursor ng erythroid. Pagkatapos magbigkis ang 
EPO sa cell surface receptor nito, ina-activate nito ang mga signal transduction pathway na nakakasagabal sa apoptosis 
at pinasisigla ang paglaganap ng erythroid cell. Ang recombinant human EPO (Epoetin alfa), na ipinahayag sa Chinese 
hamster ovary cells (rch), ay may 165 amino acid sequence na kapareho ng sa human urinary EPO; ang dalawa ay hindi 
makilala sa batayan ng functional assays. Ang maliwanag na molekular na bigat ng erythropoietin ay 32,000 hanggang 
40,000 daltons.
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5.2 Mga katangian ng pharmacokinetic

Pinasisigla ng Erythropoietin ang erythropoiesis sa mga pasyente na may anemic na may talamak na pagkabigo sa bato kung 
saan ang endogenous na produksyon ng erythropoietin ay may kapansanan. Dahil sa tagal ng panahon na kinakailangan para 
sa erythropoiesis – ilang araw para sa erythroid progenitors na maging mature at mailabas sa sirkulasyon
– Ang isang makabuluhang pagtaas sa klinika sa hemoglobin ay karaniwang hindi nakikita sa mas mababa sa dalawang linggo at maaaring 

mangailangan ng hanggang sampung linggo sa ilang mga pasyente.

Ang pagsukat ng epoetin alfa (rch) kasunod ng intravenous administration ay nagpakita ng 10% excretion ng mga bato na ang 
mga pangunahing ruta ng pag-aalis ay hindi natukoy. Pagkatapos ng intravenous administration, ang average na kalahati ay 
nabubuhay sa mga normal na boluntaryo mula 4.0 hanggang 6.1 na oras at sa mga pasyente na may talamak na pagkabigo sa 
bato mula 6.5 hanggang 9.3 na oras. Kasunod ng subcutaneous injection, ang mga antas ng serum ay mas mababa kaysa sa 
mga antas na nakamit pagkatapos ng IV injection; ang mga antas ay tumataas nang dahan-dahan at umabot sa pinakamataas 
sa pagitan ng 12 at 18 na oras pagkatapos ng dosis. Ang peak ay palaging nasa ibaba ng peak na nakamit gamit ang IV ruta 
(humigit-kumulang 1/20th ng halaga). Kasunod ng subcutaneous injection, ang mga antas ng serum ng erythropoietin ay 
nananatiling nakataas sa itaas ng baseline sa loob ng humigit-kumulang 72 oras. Walang akumulasyon kapag ginamit ang 
tatlong beses lingguhang dosing: ang mga antas ay nananatiling pareho, kung ang mga ito ay tinutukoy 24 na oras pagkatapos 
ng unang iniksyon o 24 na oras pagkatapos ng huling iniksyon. Ang kalahating buhay ay mahirap suriin para sa subcutaneous 
ruta at tinatantya tungkol sa 24 na oras. Ang bioavailability ng subcutaneous injectable erythropoietin ay mas mababa kaysa sa 
intravenous na gamot: humigit-kumulang 20-30%. Walang makukuhang impormasyon sa mga kabataan at sa mga matatanda. 
Dahil sa pagbaba ng metabolismo, ang mga pasyente na may hepatic dysfunction ay maaaring tumaas ang erythropoiesis sa 
EPREX.

Ang mga ESA ay mga salik ng paglago na pangunahing nagpapasigla sa produksyon ng pulang selula. Ang mga erythropoietin receptor 
ay maaaring ipahayag sa ibabaw ng iba't ibang mga selula ng tumor.

5.3 Preclinical na data ng kaligtasan

Carcinogenesis, mutagenesis
Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity ay hindi naisagawa. Mayroong magkasalungat na mga ulat sa panitikan tungkol 
sa kung ang mga erythropoietin ay maaaring gumanap ng isang papel bilang mga proliferator ng tumor. Ang mga ulat na ito, batay sasa 
vitroang mga natuklasan mula sa mga sample ng tumor ng tao, ay hindi tiyak ang kahalagahan sa klinikal na sitwasyon. Sa isang 
karaniwang serye ng mga pagsusuri para sa potensyal na genotoxic, ang Epoetin alfa (rch) ay hindi nagdulot ng mutation ng gene o 
nagdulot ng pinsala sa chromosomal.

6. MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL

6.1 Listahan ng mga excipients

Sosa klorido
Monobasic sodium phosphate dihydrate 

Dibasic odium phosphate dihydrate Sodium 

citrate*

Glycine
Polysorbate 80
Tubig para sa iniksyon

* buffer sa epoetin alfa bulk drug substance

6.2 Mga hindi pagkakatugma

Sa kawalan ng compatibility studies, ang gamot na ito ay hindi dapat ihalo sa ibang mga gamot.
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6.3 Shelf Life
EPREX 1,000 IU/ 0.5 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe – 18 buwan. 

EPREX 2,000 IU/ 0.5 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe – 18 buwan. 

EPREX 3,000 IU/ 0.3 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe – 24 na 

buwan. EPREX 4,000 IU/ 0.4 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe – 24 

na buwan. EPREX 5,000 IU/ 0.5 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe – 

24 na buwan. EPREX 6,000 IU/ 0.6 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled syringe 

– 24 na buwan. EPREX 8,000 IU/ 0.8 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-filled 

syringe – 24 na buwan. EPREX 10,000 IU/ 1.0 mL na solusyon para sa iniksyon sa pre-

filled syringe – 18 buwan. EPREX 20,000 IU/0.5 mL solution para sa iniksyon sa pre-filled 

syringe – 18 buwan EPREX 30,000 IU/0.75 mL solution para sa injection sa pre-filled 

syringe – 18 buwan EPREX 40,000 IU/ 1.

6.4 Mga espesyal na pag-iingat para sa pag-iimbak

Mag-imbak sa 2°C hanggang 8°C. Ang saklaw ng temperatura na ito ay dapat na maingat na mapanatili hanggang sa maibigay 
sa pasyente. Huwag i-freeze o iling.

Mag-imbak sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa liwanag.

Kapag ang produkto ay malapit nang gamitin, maaari itong alisin sa refrigerator at iimbak sa temperatura ng silid 
(sa ibaba 25°C) para sa maximum na solong panahon ng pitong araw.

6.5 Kalikasan at nilalaman ng lalagyan
Pre-filled syringe (type I glass) na may plunger (Teflon-faced rubber) at needle na may needle shield (rubber 
na may polypropylene cover) at isang PROTECS™ needle guard device (polycarbonate) na nakakabit sa 
syringe.

Ang takip ng karayom   ay naglalaman ng tuyong natural na goma (isang hinango ng latex).Tingnanseksyon 4.4.

1,000 IU/0.5mL; 2,000 IU/0.5mL; 3,000 IU/0.3mL; 4,000 IU/0.4mL; 5,000 IU/0.5mL; 6,000 IU/0.6mL;
8,000 IU/0.8mL; 20,000 IU/0.5mL, 30,000IU/0.75mL at 10,000 IU/1.0mL: sa mga kahon ng 6 na pre-filled 
syringe.

40,000 IU/1.0mL sa mga kahon ng 1 pre-filled syringe. Hindi 

lahat ng lakas at/o laki ng pack ay maaaring ibenta.

6.6 Mga espesyal na pag-iingat para sa pagtatapon at iba pang paghawak

Ang produkto ay hindi dapat gamitin, at itapon
• kung nasira ang selyo,

• kung ang likido ay may kulay o maaari mong makita ang mga particle na lumulutang dito,

• kung alam mo, o sa tingin mo na ito ay maaaring aksidenteng na-freeze, o

• kung nagkaroon ng pagkabigo sa pagpapalamig.

Ang anumang basurang materyal ay dapat itapon alinsunod sa mga lokal na pangangailangan. Ang produkto 

ay para sa solong paggamit lamang.

Ang mga pre-filled syringe ay nilagyan ng PROTECS™needle guard device upang makatulong na maiwasan ang mga pinsala sa karayom   
pagkatapos gamitin. Ang EPREX Consumer Medicine Information ay kinabibilangan ng buong mga tagubilin para sa paggamit at 
paghawak ng mga pre-filled syringes. Tingnan moseksyon 4.2.
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7. Iskedyul ng GAMOT
Inireresetang Gamot.

8. SPONSOR
Janssen-Cilag (New Zealand) Ltd 
Auckland, NEW ZEALAND
Telepono: 0800 800 806 
Fax: (09) 588 1398
Email: medinfo@janau.jnj.com

9. PETSA NG UNANG PAGPAPATIBAY
13 Oktubre 1997 (1,000 IU/0.5mL; 2,000 IU/0.5mL; 3,000 IU/0.3mL; 4,000 IU/0.4mL; 5,000 IU/
0.5mL; 6,000 IU/0.6mL; 6,000 IU/0.6mL; 6,000 IU/0.6mL; mL) at 6 Mayo 1999 (20,000 IU/0.5mL, 
40,000 IU/1mL) at 12 Peb 2009 (30,000IU/0.75mL).

10. PETSA NG REBISYON NG TEKSTO
3 Disyembre 2021

Talaan ng buod ng mga pagbabago

Seksyon Buod ng bagong impormasyon
4.2 Pagdaragdag ng mga pahayag sa pag-iingat para sa doktor na magbigay ng mga tagubilin sa 

pasyente/tagapag-alaga para sa subcutaneous administration, at sa ligtas na paghawak ng 
produkto

CCDS(210910v12) 18 EPREX(211203)ADS


