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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN
VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning
VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst
För tidig födsel
Ett barn är för tidigt fött om han eller hon föds före slutet av graviditetsvecka 37. Normalt varar en
graviditet i cirka 40 veckor.
För tidig födsel kan inträffa av flera olika orsaker, t.ex. graviditet med fler än ett barn, infektioner och
kroniska sjukdomar såsom diabetes och högt blodtryck. Risken ökar om man tidigare har fått för tidigt
födda barn, liksom om man inte ökar tillräckligt i vikt, har anemi (för lite röda blodkroppar) under
graviditeten och röker eller dricker alkohol. Ofta hittas ändå ingen orsak. Det finns också en genetisk
påverkan [5, 6, 7].
För tidig födsel kan vara farligt både för mamman och barnet, eftersom det är en avvikelse i graviditetens
normala förlopp. Särskilt spädbarn kan ha många hälsoproblem som ett resultat av för tidig födsel, från
andningssvårigheter eller neurologiska sjukdomar till eventuellt dödsfall. Läkare och mammor vidtar
vanligen flera åtgärder för att hålla barnet eller barnen i livmodern så länge som möjligt. Om möjligt
kommer förlossningen att fördröjas med läkemedel som gör livmodersammandragningarna långsammare
eller stoppar dem (s.k. tokolytika) [7, 8].
VI.2.2 Sammanfattning av behandlingsnyttan
Ett tokolytikum är ett läkemedel som ges till en gravid kvinna för att stoppa förlossningen och fördröja en
för tidig födsel. Fördröjningen gör det möjligt att ge mamman steroidhormoner så att det ofödda barnets
lungor ska utvecklas och minska risken för andningssvårigheter och eventuellt dödsfall. Fördröjningen ger
också tillräckligt med tid för att flytta den gravida kvinnan till en vårdenhet som kan sköta vården av ett
för tidigt fött barn [9, 10, 11, 12, 13].
Det finns flera studier som jämför effektiviteten av olika typer av tokolytika:
De visar att andra tokolytika orsakar mera oönskade biverkningar än atosiban, såsom snabb puls och
obehaglig känsla av oregelbundna eller starka hjärtslag samt okontrollerad darrning eller skakning. Dessa
effekter inträffar inte under behandling med atosiban.
I en studie som jämförde olika tokolytika var atosiban och en annan typ av tokolytika
(prostaglandinsynteshämmare) de enda läkemedlen som inte förknippades med allvarliga biverkningar.
Atosiban är den tokolytika som tolereras bäst och i allmänhet inte förknippas med allvarliga oönskade
läkemedelsreaktioner [3].
VI.2.3 Okänt gällande behandlingsnyttan
Patienter med nedsatt leverfunktion
Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt leverfunktion. Hos patienter med
nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet.

Patienter med nedsatt njurfunktion
Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt njurfunktion. Nedsatt njurfunktion
kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i urinen.
Kvinnor under 18 år
Atosiban Ever Pharma har inte studerats i gravida kvinnor under 18 år. Atosiban Ever Pharma är inte
avsett för användning till kvinnor under 18 år.
Interaktioner med andra läkemedel som kan fördröja barnets födsel, antibiotika och läkemedel som
sänker blodtrycket.
Vid användning tillsammans med andra läkemedel som kan fördröja barnets födsel är biverkningar såsom
andnöd eller ansamling av vätska i lungorna möjliga.
Det saknas tillräcklig erfarenhet av behandling med atosiban hos patienter som behandlas med
antibiotika och läkemedel som sänker blodtrycket.
Flerbördsgraviditeterer
Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med flerbördsgraviditeter.
VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor
Viktiga kända risker
Risk

Vad är känt

Förebyggbarhet

Andnöd och ansamling av vätska
i lungorna

Försiktighet bör iakttas om
mamman är gravid med fler än
ett barn och/eller får andra
läkemedel som kan fördröja
barnets födsel, såsom läkemedel
som används vid högt blodtryck.
Detta kan öka risken för andnöd
och ansamling av vätska i
lungorna.

Ja, genom att använda Atosiban
Ever Pharma med försiktighet
om mamman är gravid med fler
än ett barn och/eller får andra
läkemedel som kan fördröja
barnets födsel, såsom läkemedel
som används vid högt blodtryck.

Risk

Vad är känt

Förebyggbarhet

Skada hos det ofödda barnet

Man känner inte till några
biverkningar hos det ofödda
eller nyfödda barnet. Det är inte
känt om det kan finnas några
biverkningar på det ofödda
barnet om läkemedlet ges under
början av graviditeten.

Ja, genom att endast använda
Atosiban Ever Pharma när för
tidig födsel har diagnostiserats
mellan 24 och 33 fullgångna
graviditetsveckor.

Atosiban används ibland även
om graviditetsvecka 24 inte är
komplett.

Ja, genom att endast använda
Atosiban Ever Pharma när för
tidig födsel har diagnostiserats
mellan 24 och 33 fullgångna
graviditetsveckor.

För tillfället finns inte tillräckligt
med bevis för att atosiban skulle
orsaka urinvägsinfektion. Det är
ändå känt att

Okänt

(dyspné och lungödem)

Viktiga eventuella risker

(fosterskada)

Användning av läkemedlet för
icke godkänd orsak
(off label)

Urinvägsinfektion

Risk

Vad är känt

Förebyggbarhet

urinvägsinfektioner orsakar för
tidig födsel och detta kan vara
orsaken till att atosiban har
förknippats med
urinvägsinfektioner.
Medicineringsfel

Ever Neuro Pharma lanserade en
till styrka, d.v.s. Atosiban Ever
Pharma 75 mg/10 ml koncentrat
till infusionsvätska, lösning som
innehåller samma koncentration
atosiban som Atosiban Ever
Pharma 37,5 mg/5 ml
koncentrat till infusionsvätska,
lösning. En ml lösning innehåller
7,5 ml atosiban.

Okänt

Eftersom styrkan 75 mg/10 ml
inte finns tillgänglig av
originalprodukten, finns det en
potentiell risk för att två
injektionsflaskor Atosiban Ever
Pharma 75 mg/10 ml koncentrat
till infusionsvätska, lösning i
misstag används för beredning
av den intravenösa
infusionslösningen, eftersom
detta är nödvändigt med
originalprodukten som innehåller
37,5 mg/5 ml atosiban.

Information som saknas
Risk

Vad är känt

Begränsad information för
användning till patienter med
nedsatt leverfunktion.

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med
nedsatt leverfunktion. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska
atosiban användas med försiktighet.

Begränsad information för
användning till patienter med
nedsatt njurfunktion.

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med
nedsatt njurfunktion. Nedsatt njurfunktion kräver sannolikt ingen
dosjustering eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i
urinen.

Kvinnor under 18 år

Atosiban Ever Pharma har inte studerats i gravida kvinnor under
18 år. Atosiban Ever Pharma är inte avsett för användning till
kvinnor under 18 år.

Interaktioner med andra
läkemedel som kan fördröja
barnets födsel, antibiotika och
läkemedel som sänker
blodtrycket.

Vid användning tillsammans med andra läkemedel som kan fördröja
barnets födsel är biverkningar såsom andnöd eller ansamling av
vätska i lungorna möjliga.
Det saknas tillräcklig erfarenhet av behandling med atosiban hos
patienter som behandlas med antibiotika och läkemedel som sänker
blodtrycket.

Risk

Vad är känt

Flerbördsgraviditeter

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med
flerbördsgraviditeter.

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 bipackssedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipackssedeln är rutinmässiga
riskminimeringsåtgärder.
Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder.
VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning
Ej relevant
VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan
Versionnummer

Datum

Säkerhetsfrågor

Anmärkning

1.2

30.12.2015

Dyspné och lungödem

Denna säkerhetsfråga har lagts till de
viktiga kända riskerna.

1.2

30.12.2015

Fosterskada

Denna säkerhetsfråga har lagts till de
viktiga eventuella riskerna.

1.2

30.12.2015

Off label användning

Denna säkerhetsfråga har lagts till de
viktiga eventuella riskerna.

1.2

30.12.2015

Urinvägsinfektion

Denna säkerhetsfråga har lagts till de
viktiga eventuella riskerna.

1.2

30.12.2015

Interaktion med andra
tokolytika, antibiotika
och
blodtrycksläkemedel

Denna säkerhetsfråga har lagts till
informationen som saknas.

Flerbördsgraviditeter

Denna säkerhetsfråga har lagts till
informationen som saknas.

Medicineringsfel

Denna säkerhetsfråga har lagts till de
viktiga eventuella riskerna.

1.2

30.12.2015

1.3

21.3.2016
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