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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 

Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Incruse och den 
innehåller information om åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att Incruse används så säkert som 
möjligt. För ytterligare information om sammanfattningar av riskhanteringsplaner se här.  
 
Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen ska läsas tillsammans med sammanfattningen av det 
offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) och produktinformationen för Incruse som finns på 
Fimeas webbplats www.fimea.fi. 
 
 
VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 
  
 
VI.2.1  Information om sjukdomsförekomst  
 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk sjukdom vid vilken luftvägarna och luftblåsorna 
inuti lungorna skadas eller blir tilltäppta, vilket leder till andningssvårigheter. Symtom på KOL utvecklas 
vanligen under flera år och kan omfatta andfåddhet (speciellt efter fysisk aktivitet), ihållande hosta som 
ibland kan vara förknippad med slemproduktion, väsande andning och ofta förekommande infektioner i de 
nedre luftvägarna. Den huvudsakliga orsaken till KOL är rökning. Sjukdomen förvärras av bakterie- och 
virusinfektioner i nedre luftvägarna vilka orsakar exacerbationer (försämringsepisoder). Både 
exacerbationer och nedre luftvägsinfektioner kan kräva inläggning på sjukhus och i vissa fall leda till 
döden. 
 
Det finns uppskattningsvis cirka 210 miljoner människor med kroniskt obstruktiv lungsjukdom i världen. 
Män drabbas oftare än kvinnor och européer oftare än asiater och mycket oftare än afrikaner. Antalet 
personer som insjuknar i KOL ökar i allmänhet med stigande ålder. Under 6 % av 25–44-åringar lider av 
lindrig eller måttlig KOL medan över 40 % av 75-åringar och äldre lider av lindrig eller måttlig KOL. 
 
VI.2.2  Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
Incruse innehåller umeklidiniumbromid som är en långverkande muskarinreceptorantagonist (LAMA). 
Den verkar genom att utvidga luftvägarna och underlätta för luften att ta sig in och ut ur lungorna 
(bronkdilator). Den kan vid regelbunden användning hjälpa till att kontrollera andningssvårigheter och 
minimera sjukdomens inverkan på vardagen. 
 
Den används för att behandla symtom hos vuxna med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 
 
Incruse ska inte användas för att avhjälpa ett plötsligt anfall av andlöshet eller väsande andning. Om 
patienter får ett sådant anfall ska de använda en snabbverkande symtomlindrare (såsom salbutamol). 
 
Incruse undersöktes i 4 huvudstudier som omfattade över 4 000 patienter. Tre studier jämförde Incruse 
med placebo (overksam behandling) medan en studie jämförde Incruse med tiotropium (ett annat KOL-
läkemedel). Det viktigaste effektmåttet baserades på ändringar i patienternas forcerade expiratoriska 
volym (FEV1, den maximala luftvolymen som en person kan andas ut under en sekund). Resultaten visade 
att Incruse förbättrade lungfunktionen vid genomsnittlig FEV1 med 133 ml mer än placebo efter 12 
veckors behandling och med 125 ml efter 24 veckors behandling. En dubbeldos av Incruse visade bara 
små förbättringar jämfört med en lägre dos som inte ansågs vara relevanta. I studier som jämförde Incruse 
med tiotropium var förbättringen av FEV1 över 24 veckor likartad för båda läkemedlen. 
 



Studien visade också förbättringar i symtom som andlöshet och väsande andning. 
 
Allt som allt stöder resultaten från alla dessa studier användningen av Incruse som en bronkdilaterande 
behandling en gång dagligen för lindring av symtom hos vuxna patienter med KOL. 
 
VI.2.3  Okända faktorer för nyttan av behandlingen  
 
Största delen av patienterna i studierna var vita (89 %), män (65 %) med en genomsnittsålder på 63 år över 
alla behandlingsgrupper. Det finns inga bevis som tyder på att resultaten skulle vara annorlunda hos icke-
vita patienter. 
 
VI.2.4  Sammanfattning av säkerhetsfrågor 
 
Viktiga kända risker  
 
Inga kända. 
 
Viktiga eventuella risker 
 
Risk Vad är känt 

Problem med hjärtat och 
blodkärlen i hjärnan.  
 
(Kardiovaskulära och 
cerebrovaskulära sjukdomar)  

Umeklidiniumbromid är en långverkande muskarinreceptorantagonist 
(LAMA). Det är känt att andra långverkande 
muskarinreceptorantagonister har associerats med hjärtpåverkan 
såsom oregelbundna hjärtslag (inklusive förmaksflimmer och 
takykardi). Det finns också en potentiell risk för cerebrovaskulära 
händelser (stroke, övergående hjärnischemi och blödning i centrala 
nervsystemet).  
 
Incruse ska användas med försiktighet hos patienter med svåra 
hjärtproblem.  

Tillfällig sammandragning av 
luftvägarna som inträffar plötsligt 
och leder till andningssvårigheter 
eller väsande andning  
(paradoxal bronkospasm)   

Inhalerade läkemedel som underlättar andningen har någon gång haft 
en motsatt inverkan och kan orsaka tryck över bröstet, hosta, väsande 
andning eller andlöshet omedelbart efter intag av läkemedlet vilket 
kan vara livshotande. Om patienten utvecklar någon av dessa symtom 
ska användningen av Incruse avbrytas och vård uppsökas omedelbart.  

Trångvinkelglaukom  
(en typ av högt tryck inuti ögat) 

Långverkande muskarinreceptorantagonister såsom Incruse har 
rapporterats orsaka en sällsynt typ av glaukom som kallas 
trångvinkelglaukom. Några patienter med redan existerande 
ögonsjukdomar kan vara mera utsatta för denna inverkan. Eftersom 
det är viktigt att KOL behandlas väl kan vissa patienter med redan 
existerande trångvinkelglaukom använda Incruse efter råd av läkare 
om nödvändigt.  

Plötslig oförmåga att urinera  
(urinretention)  

Långverkande muskarinreceptorantagonister såsom Incruse har 
rapporterats orsaka en plötslig oförmåga att urinera (urinretention). 
Vissa äldre manliga patienter med andra medicinska tillstånd såsom 
förstorad prostata kan vara mera utsatta för urinretention. Eftersom 
det är viktigt att KOL behandlas väl kan vissa patienter med dessa 
sjukdomar använda Incruse under uppsikt av läkare. 

Nedre luftvägsinfektion 
(inklusive lunginflammation)  

Lunginflammation är en inflammation av vävnaden i en eller båda 
lungorna och orsakas vanligtvis av en infektion. Lunginflammationen 
kan vara vanligare eller svårare hos rökare eller patienter med 
lungsjukdom såsom KOL. I studier av Incruse upptäcktes ett större 
antal lunginfektioner, inklusive lunginflammation, hos patienter som 
fördubblat den rekommenderade dosen jämfört med patienter som 



Risk Vad är känt 

fick placebo.  
 
Återstående information 
 
Risk Vad är känt 

Säkerhet hos patienter som är 
gravida eller ammar 

Det finns inga studier om exponering för Incruse under graviditet. 
Incruse ska användas med försiktighet under graviditet. Det är viktigt 
att KOL behandlas hos KOL-patienter som blir gravida kan vissa 
patienter använda Incruse under uppsikt av läkare. 
 
Det är okänt om Incruse utsöndras i bröstmjölk hos människa och 
läkemedlet ska därför användas med försiktighet av ammande 
kvinnor. 

Säkerhet hos patienter som 
använt läkemedlet under lång tid 

Långverkande muskarinreceptorantagonister (LAMA) har använts 
framgångsrikt vid långtidsbehandling av KOL (över ett år). Incruse 
har studerats i perioder upp till ett år. Trots denna begränsade mängd 
information finns det inga tecken på att Incruse skulle vara mindre 
säkert vid långtidsbehandling. 

Användning till patienter med 
svåra leverproblem 

Incruse har inte studerats på patienter med svåra leverproblem. 
Säkerheten av Incruse i denna patientgrupp är därför okänd. Eftersom 
det är viktigt att KOL behandlas väl kan vissa patienter med svår 
leversvikt använda Incruse under uppsikt av läkare. 

Interaktioner med andra 
läkemedel 

Incruse har studerats för att se om det har interaktioner med andra 
läkemedel. Några ytterligare laboratoriestudier har begärts. Eftersom 
vissa läkemedel kan påverka hur Incruse fungerar ska patienterna tala 
om för läkare eller apotekspersonal om de tar, har nyligen tagit eller 
kan tänkas ta andra läkemedel. 

 
 
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 utgör en del av läkemedlets produktinformation. Produktresumén kan 
hittas på Fimeas webbplats www.fimea.fi.   
 
Detta läkemedel har inga ytterligare riskminimeringsåtgärder. 
 



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 

Studie 201038: 
Säkerhetsstudie 
efter godkännandet 
av läkemedlet, en 
observationell 
kohortstudie med 
syfte att kvantifiera 
incidensen och 
jämförbara 
säkerhetsdata av 
utvalda 
kardiovaskulära 
händelser hos 
KOL-patienter som 
använder inhalerad 
umeklidinium-
bromid/vilanterol 
eller 
umeklidinium-
bromid jämfört 
med tiotropium 
Handihaler 

Att kvantifiera 
incidensen av kardio- 
och cerebrovaskulära 
händelser av intresse 
efter påbörjad 
exponering för 
umeklidiniumbromid
/vilanterol 
kombination eller 
umeklidiniumbromid 
ensamt i den 
godkända 
indikationen efter 
godkännandet för 
försäljning, 
uttryckligen hos 
KOL-patienter som 
vårdas inom 
primärvården i flera 
europeiska länder 
och jämföra denna 
med förekomsten av 
kardiovaskulära 
händelser av intresse 
efter påbörjad 
exponering för 
tiotropium 
(Handihaler) över en 
uppföljningsperiod 
på 24 månader. 

Kardio- och 
cerebrovaskulära 
sjukdomar 
 
Nedre 
luftvägsinfektioner 
(inklusive 
lunginflammation) 
 
Säkerhet vid 
långtidsanvändning 

Planerad Slutrapport: tredje 
kvartalet 2024 

Studie 
WWE117397 
(tidigare 
WEUSKOP6679):
Säkerhetsstudie 
efter godkännandet 
av läkemedlet, en 
kohortstudie från 
elektronisk 
patientjournaldata-
bas, av nya 
användare av 
inhalerad 
umeklidinium-
bromid/vilanterol 
eller 

Primärt mål: Att 
analysera 
läkemedelsanvänd-
ning hos nya 
användare av 
umeklidiniumbromid
/vilanterol och nya 
användare av 
umeklidiniumbromid 
jämfört med KOL-
patienter som 
påbörjar behandling 
med långverkande 
bronkdilaterare.  
 
Sekundärt mål: Att 

Kardio- och 
cerebrovaskulära 
sjukdomar 
 
Nedre 
luftvägsinfektioner 
(inklusive 
lunginflammation) 

Planerad Slutrapport: andra 
kvartalet 2020 



Studie 
(studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
interims- och 
slutresultat 

umeklidinium-
bromid inom 
primärvården: UK 
EMR Distributed 
Network Study 
(distribuerad 
nätverksstudie av 
elektroniska 
patientjournaler i 
Storbritannien). 

kvantifiera 
sjukdomsbördan av 
KOL och uppskatta 
incidensen av kardio- 
och cerebrovaskulära 
händelser av intresse 
bland nya användare 
av 
umeklidiniumbromid
/vilanterol, nya 
användare av 
umeklidiniumbromid 
och ett 
jämförelsepreparat 
(utvalda från nya 
användare av 
långverkande 
bronkdilaterare) 
bland dem som inte 
fick någon pågående 
behandling för 
händelserna av 
intresse vid 
observationsstart. 

Läkemedels-
myndigheternas 
granskning av 
ansökan om 
godkännande för 
försäljning av 
umeklidinium-
bromid/vilanterol 
har framhävt 
ytterligare in vitro-
studier av 
läkemedelsinter-
aktioner som ska 
utföras. 

Ytterligare studier 
för att: 
 
utreda bindande av 
umeklidiniumbromid 
till mikrosomer och 
återkalkylera I/K i 
tarmkanalen baserat 
på koncentrationer av 
obundet läkemedel 
 
få information om 
umeklidiniumbromid 
som substrat av 
BCRP och BSEP 
 
ge ytterligare 
klarläggande för 
bristande effekt av 
umeklidiniumbromid 
hos långsamma 
metaboliserare av 
CYP 2D6 
 
få information om 
umeklidiniumbromid 

Ytterligare in vitro-
studier av 
läkemedelsinter-
aktioner 

Planerad Slutrapport: första 
kvartalet 2015 



Studie 
(studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
interims- och 
slutresultat 

som substrat av 
OATP1B1 och 1B3 

 
Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning 
 
Studie 201038 är ett villkor för godkännandet för försäljning. 
 
VI.2.7  Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Ej relevant. 
 
 
Denna sammanfattning uppdaterades senast i april 2014. 
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