
Incresync 25 mg/30 mg, filmdragerade tabletter 
Incresync 25 mg/45 mg, filmdragerade tabletter 

Incresync 12,5 mg/30 mg, filmdragerade tabletter 
Incresync 12,5 mg/45 mg, filmdragerade tabletter 

 (alogliptin och pioglitazon) 
 

RISKHANTERINGSPLAN 
 
 
 
VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 
 
VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst 
 
Diabetes är en långvarig sjukdom som drabbar en stor del av människor överallt i världen. 
Enligt Världshälsoorganisationens information har över 220 miljoner personer diabetes 
globalt [1], och den internationella diabetesförbunden (International Diabetes Federation) 
förutsäger att över 37 miljoner personer i de europeiska länderna kommer att diagnostiseras 
med diabetes under de följande 20 åren [2]. En betydande orsak till oro är att den 
genomsnittliga åldern då diabetes bryter ut sjunker, vilket betyder att patienterna behöver 
medicinering längre tid och att de också behöver mera behandlingsalternativ. Det beräknas 
att diabetes kan förorsaka över 4 miljoner dödsfall årligen, och diabetes var den 
huvudsakliga dödorsaken i Europa år 2008 [2]. Hjärt- och kärlssjukdomar förorsakar hälften 
(50 %) av alla dödsfall hos patienter med typ 2-diabetes [2], och 10–20 % av typ 2-diabetiker 
dör av njurinsufficiens. Dessutom ökar hälsovårdskostnaderna som är nödvändiga för 
behandling av dessa patienter alltjämt. I en studie från år 2002 (Centre for Health Economic, 
Stockholm) beräknades det att de genomsnittliga årliga kostnaderna är 29 miljard euro [3].  
 
VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
Alogliptin/piolitazon används för att sänka blodsockerhalten hos vuxna med typ 2-diabetes. 
Sänkning av glukoshalten minskar möjligheten av skador i ögon, nervsystem och njurar 
förorsakade av en hög glukoshalt. Alogliptin fungerar genom att öka insulinhalten i kroppen 
efter måltiden och genom att minska halten av socker i kroppen. Pioglitazon hjälper kroppen 
att bättre utnyttja insulinen den producerar. 
 
Mer än 1 900 patienter med typ 2-diabetes har deltagit i kliniska alogliptin/pioglitazonstudier. 
Patienterna som deltog i studierna använde redan ett eller flera olika diabetesläkemedel 
(t.ex. metformin eller sulfonureid) och deras blodsockerhalt hölls inte tillräckligt i balans med 
behandlingen beskriven för dem. Blodsockerhalten mättes med en test som kallas 
glykosylerad hemoglobin (HbA1c) och mäter blodsockerhalten under en lång tid. 
Alogliptin/pioglitazon visades minska blodsockerhalten i dessa studier. 
 
I början av studien SYR-322-TZD-009 tog patienterna piolitazon antingen ensam eller med 
andra läkemedel, inklusive metformin eller sulfonureid (en annan typ av diabetesläkemedel). 
Patienterna fick antingen alogliptin eller placebo. Blodsockerhalten förbättrades mer med 
alogliptin än med placebo, vilket visades som minskning av HbA1c-värden vid vecka 26. 
 
I början av studien 01-06-TL-322OPI-004 tog patienterna en 30 mg:s dos av pioglitazon 
samt metformin. Antingen fick de 25 mg alogliptin utöver denna behandling eller deras 
pioglitatzondos ökades från 30 mg till 45 mg. Blodsockerhalten förbättrades mer när 25 mg 
alogliptin tillsattes till behandlingen än när pioglitazondosen ökades från 30 mg till 45 mg. 



Förändringen av HbA1c-värdet från startläget mättes i vecka 26 och vecka 52, och värdet 
minskade mer i alogliptingruppen än i gruppen där pioglitazondosen ökades. 
 
 
VI.2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen 
 
Cirka 84 % av patienter som deltog i kliniska alogliptin/pioglitazonstudierna var under 65 år 
gamla och mycket få (< 2 %) var över 75 år gamla. De flesta av patienterna som deltog i 
studierna var vita (67 %). Mer än hälften av patienterna i studierna hade någon slags 
njurproblem (njurinsufficiens) i början av studien. Förminskningarna i blodsockerhalten var 
likadana i olika patientgrupper, inklusive patienter med njursjukdomar och patienter av olika 
åldrar, kön, vikt eller ras. 
 
VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 
 
Viktiga kända risker 
 
Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 
Alogliptin och pioglitazon 
Allergiska reaktioner 
(överkänslighetsreaktioner) 

Allergiska reaktioner har 
rapporterats i samband med 
både alogliptin- och 
piogitazonbehandling. 
Allergiska reaktionerna kan 
vara svåra och livshotande. 
Symptom på en allvarlig 
allergisk reaktion kan vara 
t.ex. hudutslag, upphöjda 
röda fläckar, svullnad i 
ansikte, läppar, tunga och 
hals, som kan förorsaka 
andnings- och 
sväljningssvårigheter, 
generell klåda och 
värmekänsla särskilt i 
hårbottnet, munnen, halsen, 
handflatorna och fotsulorna 
(Stevens-Johnsons syndrom) 

Behandling med 
alogliptin/pioglitazon skall 
inte påbörjas om patienten 
har tidigare haft en allergisk 
reaktion förorsakad av 
alogliptin, pioglitazon eller en 
annan ingrediens i 
preparatet. 
Om allergiska reaktioner 
förekommer, bör 
alogliptin/pioglitazon-
behandlingen avslutas.  

Leversjukdom Leverproblem har 
rapporterats i samband med 
användning av både 
alogliptin och pioglitazon. Det 
rekommenderas att 
leverenzymvärden av alla 
patienter kontrolleras före 
och under alogliptin/ 
pioglitazonbehandling. 
Om patientens 
leverenzymvärden är 
förhöjda i början av 
behandlingen eller om 
patienten har andra tecken 
på leversjukdom, får han/hon 
inte behandlas med 

Behandling med 
alogliptin/pioglitazon skall 
inte påbörjas om patienten 
har en leversjukdom. 
Patienternas tillstånd måste 
följas ifall tidiga symptom 
förekommer och 
behandlingen måste slutas 
om allvarliga leveravvikelser 
observeras. 



alogliptin/pioglitazon. Om 
symptom som tyder på 
leversjukdom utvecklas, som 
kan vara oförklarligt 
illamående, kräkningar, 
magsmärtor, trötthet, 
aptitlöshet och/eller mörk 
urin, skall 
leverenzymvärdena 
kontrolleras. Om gulhet av 
huden eller ögonvitor 
observeras, skall behandling 
med alogliptin/pioglitazon 
slutas. 

Alogliptin 
Bukspottkörtelinflammation 
(pankreatit) 

Pankreatit har rapporterats i 
samband med 
alogliptinbehandling.  
Svåra och ständiga 
magsmärtor som kan stråla 
till ryggen samt illamående 
och kräkningar kan vara 
tecken på 
bukspottkörtelinflammation 
(pankreatit). 

Om pankreatit misstänks, 
skall alogliptin/pioglitazon-
behandlingen avbrytas; om 
akut pankreatit blir 
säkerställd, får inte 
alogliptin/pioglitazon-
behandling påbörjas igen. 
Försiktighet bör iakttas vid 
behandling av patienter som 
tidigare har haft pankreatit. 

Pioglitazon 
Hjärtinsufficiens Pioglitazon kan förorsaka 

vätskeretention, vilken kan 
försämra hjärtinsufficiens 
eller leda till att den 
utvecklas. Om patienten har 
minst en riskfaktor för 
utveckling av hjärtinsufficiens 
(t.ex. tidigare hjärtattack, 
bröstsmärta förorsakad av en 
sjukdom i hjärtats blodkärl 
(angina) eller hög ålder), bör 
behandlingen påbörjas med 
en så låg pioglitazondos som 
möjligt och dosen bör ökas 
gradvis. Hjärtinsufficiens har 
rapporterats när pioglitazon 
har använts tillsammans med 
insulin eller vid behandling 
av patienter som tidigare har 
haft hjärtinsufficiens. 
Eftersom man vet att både 
insulin och pioglitazon 
förorsakar vätskeretention, 
kan användningen av båda 
öka risken. 

Behandling med 
alogliptin/pioglitazon skall 
inte påbörjas om patienten 
har hjärtinsufficiens. 
Patienternas tillstånd måste 
följas ifall tecken och 
symptom av hjärtinsufficiens, 
viktökning eller 
vätskeretention utvecklas, 
speciellt om funktionen av 
patientens hjärta inte är 
tillräckligt god. Behandling 
med alogliptin/pioglitazon 
skall avslutas om 
symptomen av 
hjärtinsufficiens blir värre. 

Vätskeretention (perifert 
ödem och viktökning) 

I kliniska pioglitazonstudier 
observerades bevis av 
viktökning som växte vid 

Kontroll av kost är en del av 
diabetesbehandlingen. 
Patienterna skall uppmanas 



användning av större doser, 
vilket kan vara förorsakad av 
fettackumulering och det kan 
i vissa fall vara förknippad 
med vätskeretention. Den 
genomsnittliga viktökningen 
hos patienter som använde 
pioglitazon var 2–3 kg under 
ett år. 

att strängt följa en kalorifattig 
kost, och kroppsvikten skall 
följas noggrant.    

Benbrott I kliniska pioglitazonstudier 
observerades vissa bevis av 
en ökad benbrottsrisk hos 
kvinnor. Benbrottsrisken är 
cirka 2 gånger högre med 
kvinnor behandlade med 
pioglitazon jämfört med 
andra 
läkemedelsbehandlingar i 
kliniska studier. I vissa 
uppföljningsstudier har man 
observerat riskökning hos 
män. 

Benbrottsrisken måste 
iakttas vid 
långtidsbehandling av 
patienter som använder 
alogliptin/pioglitazon-
behandling. Det är bra att 
följa allmänna 
rekommendationer av 
benhälsa och följa 
patienternas tillstånd ifall 
tidiga symptom utvecklas. 

Blåscancer En liten ökning av risken för 
blåscancer hos diabetiker 
behandlade med pioglitazon 
har observerats i studier, 
speciellt hos patienter som 
behandlas med största doser 
och längst. Symptom är blod 
i urinen, urineringssmärta 
eller plötsligt 
urineringsbehov. 

Behandling med 
alogliptin/pioglitazon skall 
inte påbörjas om patienten 
har eller har haft blåscancer 
eller om patienten har blod i 
urinen och man inte har 
undersökt orsaken till det. 
Riskfaktorer (såsom ålder, 
rökningshistoria, utsatthet för 
vissa substanser vid arbete 
eller cancerbehandlingar 
eller behandling med 
cytostatika såsom 
cyklofosfamid eller tidigare 
strålterapi vid 
bäckenområdet) skall 
undersökas innan 
behandling med 
alogliptin/pioglitazon 
påbörjas. Om det finns blod i 
urinen, skall orsaken 
undersökas innan man 
påbörjar behandlingen med 
pioglitazon. Patienterna 
måste berätta för läkaren så 
snabbt som möjligt om de 
har blod i urinen, 
urineringssmärta eller 
plötsligt urineringsbehov. 

 
Viktiga eventuella risker 
 



Risk  Vad är känt 
Alogliptin 
Hudbesvär såsom blåsor, sår 
eller hudutslag (perifera 
nekrotiska hudskador) 

Användning av vissa diabetesläkemedel som verkar på 
samma sätt som alogliptin har varit förknippade med 
hudbesvär hos djur. Hudbesvär anses därför som en 
eventuell risk av alogliptin. 
Dessa hudbesvär har inte konstaterats vid användning av 
alogliptin. 

Biverkningar i mag-
tarmkanalen – magsmärtor, 
diarré, matsmältningsbesvär, 
halsbränna (besvär i mag-
tarmkanalen) 

Biverkningar i mag-tarmkanalen kan förekomma högst hos 
en av 10 personer behandlade med alogliptin. Hos de flesta 
patienter var verkningarna milda och patienterna avbröt inte 
användningen av läkemedlet med anledning av biverkningar 
i mag-tarmkanalen. 

Infektioner Infektion i övre luftvägar och infektion i näsa med symptomer 
såsom halsont och nästäppa (nasofaryngit) kan förekomma 
högst hos en av 10 personer behandlade med alogliptin. Hos 
de flesta patienter var verkningarna inte allvarliga. 

Pankreascancer Patienter med diabetes verkar ha en större risk att insjukna i 
flera vanliga typer av cancer, såsom pankreascancer, än 
personer som inte har diabetes. Det har observerats i en 
studie att likadana förändringar i pankreas som förekommer i 
samband med pankreascancer kan förekomma hos patienter 
som får inkretinbehandling (läkemedel som verkar på 
samma sätt som alogliptin, en av beståndsdelarna i 
Incresync). 
I kliniska studier eller läkarordinerad användning har man 
inte observerat täcken på att patienter som använder Vipidia 
skulle löpa större risk att utveckla pankreascancer. 

Pioglitazon 
Maligniteter Det förefaller att diabetespatienter har en större risk att 

insjukna i flera vanliga cancrar, såsom pankreascancer, än 
personer som inte har diabetes. Cancrar anses som en 
eventuell risk av pioglitazon därför att risken för blåscancer 
är lite ökad. Laboratorieundersökningar och djurtester har 
väckt diskussion om pioglitazon kan förorsaka cancer eller 
skydda mot den. 

Ödem i bakre delen av ögat 
(makulaödem) 

Diabetiskt makulaödem är en vanlig komplikation av 
diabetes och det är en vanlig orsak till synrubbningar hos 
diabetiker. Flera faktorer verkar på makulaödemet hos 
patienter med typ 2-diabetes, t.ex. hur länge patienten har 
haft diabetes, hög blodsockerhalt eller högt blodtryck, hög 
fetthalt i blodet, kataraktoperation och vätskeretention. 
Makulaödem förknippad med pioglitazon har rapporterats 
fast många av dessa patienter hade också ödem i benen. 
Det är oklart om pioglitazon förorsakar makulaödem, men 
läkarna borde vara medvetna om den här mögligheten om 
patienter berättar att de har synrubbningar. 

Inskränkning eller blockering 
av blodkärl i hjärtat (iskemisk 
hjärtsjukdom) 

År 2007 väckte man oron om ökning av hjärtattackrisken i 
samband med användning av en annan diabetesmedicin 
som tillhör samma läkemedelsgrupp som pioglitazon. 
Beviset som man har fått från pioglitazonstudier tyder dock 
på att användning av pioglitazon inte är förknippad med 
ökning av risken för hjärt- och kärlhändelser.  

Olämplig användning vid Eftersom användning av pioglitazon är förknippad med en 



behandling av typ 2-
diabetiker (off-label 
användning som 
förstahandbehandling vid typ 
2-diabetes 

ökad risk för blåscancer och hjärtinsufficiens, skall 
alogliptin/pioglitazon inte användas som 
förstahandsbehandling av typ 2-diabetes och denna 
kombinationsbehandling skall användas bara används ifall 
behandlingen med metformin inte har verkat eller inte kan 
användas. Eftersom pioglitazon minskar blodsockerhalten är 
det osannolikt att läkemedlet skulle används för en annan 
avsikt än diabetesbehandling.  

 
Återstående information 
 
Risk Vad är känt  
Patienter med njursjukdom 
som kräver dialys 

Incresync skall inte användas om patienten har en svår 
njursjukdom som kräver dialys. 

Gravisda och/eller ammande 
kvinnor 

Aligliptin/pioglitazon skall inte användas under graviditet eller 
amning. 

Barn och ungdomar Det finns ingen information om användning av 
alogliptin/pioglitazon hos personer under 18 år, dessutom 
rekommenderas användning inte i denna åldersgrupp. 

Patienter med svår 
hjärtinsufficiens (svåra 
nedsatta funktioner, 
patienterna har symptom i 
vila och de är vanligen 
sängliggande) 
(patienter med svår 
hjärtinsufficiens, NYHA-klass 
IV) 

Incresync får inte användas om patienten har eller har 
tidigare haft hjärtinsufficiens. 
 

Patienter med svår 
leverinsufficiens 

Incresync får inte användas om patienten har en 
leversjukdom. 

 
 
VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder 
 
För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande 
användning och rekommendationer för minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av 
produktresumén finns i form av bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och 
bipacksedeln är rutinmässiga riskminimeringsåtgärder. 
 
Produktresumén och bipacksedeln kan hittas på Fimeas webbplats www.fimea.fi. 
 
Detta läkemedel har speciella villkor eller begränsningar (ytterligare 
riskminimeringsåtgärder) för en säker och effektiv användning. Fullständig information av 
dessa villkor och nyckelbudskap av utbildningsmaterial har publicerats av Europeiska 
läkemedelsverket. I Fimeas webbtjänst finns länkar till dessa läkemedelshandlingar. 
Implementering av ytterligare riksminimeringsåtgärder beror ändå på överenskommelsen 
mellan tillverkaren och den nationella läkemedelsmyndigheten i medlemslandet. 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder för följande risker är: 
 
Blåscancer 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder 

http://www.fimea.fi/


Mål och motivering: Att betona för hälsovårdspersonalen, t.ex. läkare, sjuksköterskor och 
apotekspersonal, att man måste vara försiktig med risken för blåscancern. 
Huvudsakliga ytterligare riskminimeringsåtgärder: 
Ett utbildningspaket skall delas ut gällande det fasta kombinationspreparatet av 
alogliptin/pioglitazon, och paketet består av produktresumé, bipacksedel och 
beskrivningsanvisningar för läkare. 
Beskrivningsanvisningarna betonar följande: 

• Väljningskriterier för patienter, inklusive faktumet att alogliptin/pioglitazon inte får 
användas som förstahandsbehandling samt betoning av att nyttan av behandlingen 
skall evalueras regelbundet. 

• Risken för blåscancer och väsentliga anvisningar för riskminimering 
• Risken för hjärtinsufficiens och väsentliga anvisningar för riskminimering 
• Försiktighet vid behandling av äldre patienter när man iakttar åldersrelaterade risker 

(speciellt blåscancer, brott och hjärtinsufficiens) 
 
Hjärtinsufficiens 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder 
Mål och motivering: Att betona för hälsovårdspersonalen, t.ex. läkare, sjuksköterskor och 
apotekspersonal att man måste vara försiktig med hjärtinsufficiensen. 
Huvudsakliga ytterligare riskminimeringsåtgärder: 
Ett utbildningspaket skall delas ut gällande det fasta kombinationspreparatet av 
alogliptin/pioglitazon, och paketet består av produktresumé, bipacksedel och 
beskrivningsanvisningar för läkare. 
Beskrivningsanvisningarna betonar följande: 

• Väljningskriterier för patienter, inklusive faktumet att alogliptin/pioglitazon inte får 
användas som förstahandsbehandling samt betoning av att nyttan av behandlingen 
skall evalueras regelbundet. 

• Risken för blåscancer och väsentliga anvisningar för riskminimering 
• Risken för hjärtinsufficiens och väsentliga anvisningar för riskminimering 
• Försiktighet vid behandling av äldre patienter när man iakttar åldersrelaterade risker 

(speciellt blåscancer, brott och hjärtinsufficiens) 
 
Olämplig användning vid behandling av typ 2-diabetiker (off-label användning som 
förstahandsbehandling vid typ 2-diabetes 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder 
Mål och motivering: Att betona för hälsovårdspersonalen, t.ex. läkare, sjuksköterskor och 
apotekspersonal att alogliptin/pioglitazon är avsett att användas som andra- eller 
tredjehandsbehandling hos vuxna med typ 2-diabetes. 
Huvudsakliga ytterligare riskminimeringsåtgärder: 
Ett utbildningspaket skall delas ut gällande det fasta kombinationspreparatet av 
alogliptin/pioglitazon, och paketet består av produktresumé, bipacksedel och 
beskrivningsanvisningar för läkare. 
Beskrivningsanvisningarna betonar följande: 

• Väljningskriterier för patienter, inklusive faktumet att alogliptin/pioglitazon inte får 
användas som förstahandsbehandling samt betoning av att nyttan av behandlingen 
skall evalueras regelbundet. 

• Risken för blåscancer och väsentliga anvisningar för riskminimering 
• Risken för hjärtinsufficiens och väsentliga anvisningar för riskminimering 
• Försiktighet vid behandling av äldre patienter när man iakttar åldersrelaterade risker 

(speciellt blåscancer, brott och hjärtinsufficiens) 
 
 



VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 
 
Förteckning över studier i utvecklingsplan 
 
Studie 
(studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat 
datum för 
interims och 
slutresultat 

Alogliptin/pioglitazon 
Läkemedlets 
användnings-
studie  
(SYR322-401) 

Att följa effekten 
av ytterligare 
risk-
minimerings-
åtgärder 
angående 
hjärtinsufficiens 
och off label 
användning 
(förstahands-
behandling) 

Blåscancer 
Hjärtinsufficiens 
Off label 
användning som 
förstahands-
behandling 

Planerad 
(under 
beredning) 

Slutresultat 
lämnas in i 
slutet av 
december 2015 

Pioglitazon 
KPNC 
uppföljningsstudie 
av blåscancer  
(01-03-TL-OPI-
524) 

Att testa den 
relativa risken 
av blåscancer 
hos diabetiker 
som använder 
pioglitazon 
jämfört med 
diabetiker som 
får andra 
behandlingar 

Blåscancer Pågående Slutresultat 
lämnas in 
senast 
31.8.2014 

KPNC 
Infäld fall-
kontrollstudie 
(01-03-TL-OPI-
524) 

Att få en mer 
fullständig 
mätning av ras, 
längd av 
diabetes och att 
mäta andra 
eventuella 
faktorer 

Blåscancer Pågående Slutresultat 
lämnas in 
senast 
31.8.2014 

     
Förlängd 
uppföljningsstudie 
av Proactive-
studie 
(AD-4833-EC445) 

1) Att samla 
uppföljnings-
information med 
två års 
mellanrum i 10 
års tid om alla 
maligniteter hos 
patienter 
behandlade 
med pioglitazon 
och placebo 
under en lång 
tid 
2) Att studera 

Maligniteter 
Iskemisk 
hjärtsjukdom 

Pågående Slutresultat är 
tillgängligt 
senast 
31.7.2015 



om tidigare 
långvarig 
pioglitazon-
behandling har 
effekt till den 
primära 
slutmätpunkten 
(makrovaskulära 
resultat) när 
patienter som 
har tidigare haft 
pioglitazon 
jämförs med 
patienter som 
har tidigare haft 
placebo 

Paneuropeisk 
studie av flera 
databaser som 
undersöker 
typiska drag för 
risker för 
blåscancer 
(ER12-9433) 
(tidigare kallad 
AD4833-410) 

Att noggrannare 
evaluera 
sammanhangen 
mellan 
användning av 
pioglitazon och 
blåscancer hos 
typ 2-diabetiker i 
fyra europeiska 
länder: Finland, 
Nederländerna, 
Sverige och 
Storbritannien.  

Blåscancer Pågående Slutresultat är 
tillgängligt 
senast 
30.9.2014 

Komplettering 1 i 
studie AD-4833-
403 (uppföljnings-
studie om 
pioglitazon och 
incidensen av 
cancer hos 
diabetiker) 
1.1 
Tillsatta post-hoc-
analyser gällande 
slutmätpunkten 
prostatacancer 

Post-hoc-
analyser för 
noggrannare 
undersökning av 
risken för 
prostatacancer  

Prostatacancer Pågående Resultat av 
tilläggsanalys 
som täcker 
målet 1, målet 2 
och en analys 
som beskriver 
graden av 
cancern lämnas 
in till EMA 
senast 
9.10.2014 
tillsammans 
med den nästa 
periodiska 
säkerhetsut-
värderingen 
(DLP-datum 
31.7.2014). 
Resultat av 
analyser som 
täcker målen 3, 
4 och 5 lämnas 
in senast 
31.5.2015. 

 
 



Studier som är ett villkor för godkännande av försäljning 
 
Ingen av ovannämnda är ett villkor för godkännande av försäljning. 
 
VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Versionnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 
7.0 18 juni 2014 Maligniteter Slutresultat från 

KPNC icke-
urinblåsmaligniteters 
uppföljningsstudie 
(AD4833-403) har 
lämnats in i februari 
2014 / ansökan om 
godkännande för 
försäljning, Actos 
 
Komplettering 1 i 
studie AD-4833-403 
(uppföljningsstudie 
om pioglitazon och 
incidensen av cancer 
hos diabetiker) 
Tillsatta post-hoc-
analyser gällande 
slutmätpunkten 
prostatacancer 

7.0 18 juni 2014 Återstående 
information 
Patienter som kräver 
njur- eller 
peritonealdialys 

Uppdaterad så att 
motsvarar 
återstående 
information i 
produkter som 
innehåller alogliptin 

7.0 18 juni 2014 Återstående 
information 
Patienter med svår 
hjärtinsufficiens 
(NYHA-klass IV) 
Användning vid 
behandling av 
patienter med svår 
leverinsufficiens 

Inkluderad på nytt så 
att motsvarar 
återstående 
information i 
produkter som 
innehåller alogliptin. 

7.0 18 juni 2014 Orten på 
användningsstudie 
som undersöker 
användning av det 
fasta kombinations-
preparatet av 
alogliptin-pioglitazon 
vid behandling av 
diabetes och andra 
samtidiga sjukdomar 
funderas på nytt.  

Innehavare av 
godkännande för 
försäljning föreslog 
tidigare att 
användningsstudien 
av läkemedlet skulle 
göras med 
Nederländernas 
PHARMO-
population. För 
kommersiella orsaker 
har Takeda beslutat 



att inte aktivt 
befordra det fasta 
kombinations-
preparatet av 
alogliptin-pioglitazon 
i Nederländerna. 
Således är den 
väntade 
användningen av 
produkten i 
PHARMO-
populationen 
antagligen minimal. 
Innehavare av 
godkännande för 
försäljning bedömer 
för tillfället 
förverkligandet i 
andra länder. 

6.0 13 december 2013 Benbrott hos kvinnor 
omändrade till 
benbrott, vilket 
reflekterar 
uppföljnings-
information gällande 
användning av 
pioglitazon vid 
behandling av män 

 

6.0 13 december 2013 Återstående 
information 
Användning vid 
behandling av 
patienter med 
samtidit hjärt- och 
kärlssjukdom 
Användning vid 
behandling av 
patienter med svår 
leverinsufficiens 

Användning av 
pioglitazon (och 
därför också 
alogliptin/pioglitazon) 
har alltid varit 
kontraindicerad vid 
behandling av dessa 
patientgrupper (punkt 
4.3 i 
produktresumén) och 
då dessa patienter 
inte använder den 
fasta kombinationen 
av alogliptin/ 
pioglitazon, har man 
tagit bort dessa 
informationer från 
riskhanteringsplanen 
som återstående 
information. 

6.0 13 december 2013 Det kliniska 
protokollet av en 
användningsstudie 
som undersöker den 
kliniska 
användningen av 

Innehavare av 
godkännande för 
försäljning föreslog 
tidigare att 
användningsstudien 
av läkemedlet skulle 



den fasta 
kombinationen av 
pioglitazon-alogliptin 
vid behandling av 
diabetes och 
samtidiga andra 
sjukdomar har 
ändrats. 

göras med 
Storbritanniens 
CPRD-population 
(Clinical Practice 
Research Datalink) 
för att kunna 
evaluera 
överenstämmelsen 
av beskrivnings-
anvisningarna och 
jämföra 
användningsmodeller 
med dom 
observerade i 
tidigare CPRD-
analys av 
pioglitazon. För 
kommersiella orsaker 
har Takeda beslutat 
att inte aktivt 
befordra det fasta 
kombinations-
preparatet av 
alogliptin-pioglitazon 
i Storbritannien. 
Således är den 
väntade 
användningen av 
produkten i CPRD-
populationen 
antagligen minimal. 
Innehavare av 
godkännande för 
försäljning har 
studerad andra 
mögligheter och 
föreslår att studien 
görs i 
Nederländernas 
PHARMO-
population. Det 
kliniska protokollet är 
till stor del samma, 
men det har 
skräddarsytts för de 
speciella 
egenskaperna av 
PHARMO-
databasen, resultat 
kan jämföras med 
tidigare PHARMO-
analyser av 
innehavare av 
godkännande för 
försäljning gällande 



beskrivningsmodeller 
av pioglitazon. 

 


