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Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta 
koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen 
haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Repatha 140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
Yksi esitäytetty ruisku sisältää 140 mg evolokumabia 1 millilitrassa liuosta.  
 
Repatha on ihmisen monoklonaalinen IgG2-vasta-aine, joka tuotetaan yhdistelmä-DNA-menetelmällä 
kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO). 
 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Injektioneste, liuos (injektioneste). 
 
Liuos on kirkas tai opalisoiva, väritön tai kellertävä eikä siinä ole käytännöllisesti katsoen lainkaan 
hiukkasia. 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 

 
Hyperkolesterolemia ja sekamuotoinen dyslipidemia 

Repatha on tarkoitettu aikuisille primaarisen (heterotsygoottisen familiaalisen ja ei-familiaalisen) 
hyperkolesterolemian tai sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon, ruokavalion ohella: 
· yhdessä statiinin kanssa tai statiinin ja muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa potilaille, 

joiden LDL-kolesterolipitoisuus ei laske tavoitetasolle suurimmalla siedetyllä statiiniannoksella, tai 
· yksinään tai yhdessä muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa, kun potilas ei siedä 

statiinia tai statiini on vasta-aiheinen. 
 

 
Homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia 

Repatha on tarkoitettu aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille nuorille, joilla on homotsygoottinen familiaalinen 
hyperkolesterolemia, yhdessä muiden rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa.  
 
Repathan vaikutusta sydän- ja verisuoniperäiseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen ei ole vielä määritetty. 
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Ennen Repatha-hoidon aloittamista on suljettava pois hyperlipidemian tai sekamuotoisen dyslipidemian 
sekundaariset syyt (esim. nefroottinen oireyhtymä, hypotyreoosi). 
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Annostus 

Aikuisten primaarinen hyperkolesterolemia ja sekamuotoinen dyslipidemia 
Suositeltu Repatha-annostus on joko 140 mg kahden viikon välein tai 420 mg kerran kuukaudessa. Nämä 
annostukset ovat kliinisesti samanarvoisia.  
 
Aikuisten ja 12 vuotta täyttäneiden nuorten homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia 
Suositeltu aloitusannostus on 420 mg kerran kuukaudessa. Kun hoito on kestänyt 12 viikkoa, annostelua 
voidaan tihentää siten, että 420 mg:n annos annetaan kahden viikon välein, ellei kliinisesti merkittävää 
vastetta ole saavutettu. Afereesihoitoa saaville potilaille voidaan antaa aloitusannostuksena 420 mg kahden 
viikon välein heidän afereesiaikataulunsa mukaisesti.  
 
Munuaisten vajaatoiminta 
Annosta ei tarvitse muuttaa lievän tai kohtalaisen munuaisten vajaatoiminnan vuoksi. Katso kohdasta 4.4 
ohjeet vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) sairastavien potilaiden hoidosta. 
 
Maksan vajaatoiminta 
Annosta ei tarvitse muuttaa lievän maksan vajaatoiminnan vuoksi. Katso kohdasta 4.4 ohjeet kohtalaista ja 
vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta. 
 
Iäkkäät (≥ 65-vuotiaat) potilaat 
Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäitä potilaita hoidettaessa. 
 
Pediatriset potilaat 
Repathan turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu alle 18-vuotiaiden lasten primaarisen 
hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa. Tietoja ei ole saatavilla. 
 
Repathan turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu alle 12-vuotiaiden lasten homotsygoottisen familiaalisen 
hyperkolesterolemian hoidossa. Tietoja ei ole saatavilla. 
 

 
Antotapa 

Ihon alle. 
 
Repatha annetaan injektiona ihon alle vatsan, reiden tai olkavarren alueelle. Pistoskohtaa on vaihdettava joka 
pistokerralla, eikä pistosta pidä antaa ihoalueelle, joka aristaa, punoittaa tai tuntuu kovalta tai jossa on 
mustelma. Repathaa ei saa antaa laskimoon eikä lihakseen. 
 
Kerran kuukaudessa tai kahden viikon välein annettava 420 mg:n annos annetaan kolmella esitäytetyllä 
ruiskulla peräkkäisinä pistoksina 30 minuutin aikana. 
 
Repatha on tarkoitettu potilaiden itse pistettäväksi asianmukaisen opetuksen jälkeen. Repatha-annokset voi 
pistää myös joku muu, joka on saanut koulutuksen tämän lääkkeen pistämiseen. 
 
Kukin esitäytetty ruisku on tarkoitettu vain yhtä pistokertaa varten. 
 
Katso pistosohjeet kohdasta 6.6 ja pakkauksesta kohdasta ”Käyttöohjeet”. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 
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4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 

 
Munuaisten vajaatoiminta 

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (eGFR < 30 mL/min/1,73 m2) sairastavia potilaita ei ole tutkittu (ks. 
kohta 5.3). Repathan käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on vaikea munuaisten 
vajaatoiminta. 
 

 
Maksan vajaatoiminta 

Evolokumabin kokonaisaltistuksen on havaittu olevan pienempi kohtalaista maksan vajaatoimintaa 
sairastavilla potilailla, mikä voi heikentää LDL-kolesterolipitoisuutta pienentävää tehoa. Siksi saattaa olla 
perusteltua seurata tarkoin näiden potilaiden tilaa. 
 
Vaikeaa maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh-luokka C) sairastavia potilaita ei ole tutkittu (ks. kohta 5.3). 
Repathan käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta. 
 

 
Kuiva luonnonkumi 

Lasisen esitäytetyn ruiskun neulansuojus on valmistettu kuivasta luonnonkumista (lateksin johdannainen), 
joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 
 

 
Natriumsisältö 

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohti eli käytännössä se ei sisällä 
natriumia. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Repathasta ei ole tehty varsinaisia yhteisvaikutustutkimuksia. 
 
Repathan kliinisissä tutkimuksissa arvioitiin statiinien ja evolokumabin farmakokineettistä yhteisvaikutusta. 
Evolokumabin puhdistuma oli noin 20 % suurempi potilailla, jotka saivat samanaikaisesti statiineja. 
Puhdistuman suureneminen johtuu osittain siitä, että statiinit suurentavat PCSK9:n (Proprotein Convertase 
Subtilisin/Kexin Type 9) pitoisuutta. Tämä ei heikentänyt evolokumabin farmakodynaamista vaikutusta 
lipideihin. Statiinien annostusta ei tarvitse muuttaa, kun niitä annetaan yhtaikaa Repathan kanssa. 
 
Repathan farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu muiden rasva-arvoja 
alentavien lääkkeiden kuin statiinien ja etsetimibin kanssa. 
 
4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 
 

 
Raskaus 

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja Repathan käytöstä raskaana oleville naisille. 
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria eikä epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3). 
 
Repathaa ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä 
evolokumabihoitoa. 
 

 
Imetys 

Ei tiedetä, erittyykö evolokumabi ihmisen rintamaitoon. 
 
Rintamaitoa saavaan vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois. 
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On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Repatha-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta 
aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. 
 

 
Hedelmällisyys 

Evolokumabin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkimustietoa. Eläinkokeissa ei havaittu 
hedelmällisyyttä mittaaviin tulostapahtumiin kohdistuvia vaikutuksia altistustasoilla, jotka olivat 
huomattavasti suurempia pitoisuus-aikakäyrän alle jäävän pinta-alan (AUC) perusteella kuin potilaiden 
evolokumabialtistus annostuksen ollessa 420 mg kerran kuukaudessa (ks. kohta 5.3). 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Repathalla ei ole tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 

 
Tiivistelmä turvallisuustiedoista 

Primaarisen hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoa koskevissa keskeisissä 
tutkimuksissa yleisimmin raportoidut haittavaikutukset suositeltuja annoksia käytettäessä olivat nenänielun 
tulehdus (4,8 %), ylähengitystieinfektio (3,2 %), selkäkipu (3,1 %), nivelsärky (2,2 %), influenssa (2,3 %) ja 
pahoinvointi (2,1 %). Turvallisuusprofiili oli homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa 
sairastavilla potilailla samanlainen kuin primaarista hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa 
sairastavilla potilailla. 
 

 
Haittavaikutustaulukko 

Keskeisissä kliinisissä vertailututkimuksissa primaarista hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista 
dyslipidemiaa sekä homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla esiintyneet 
haittavaikutukset on lueteltu alla taulukossa 1 elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan seuraavaa 
käytäntöä noudattaen: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, 
< 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000). 
 
Taulukko 1. Repatha-hoitoon liittyneet haittavaikutukset 
 
Elinjärjestelmä (MedDRA) Haittavaikutukset Yleisyys 
Infektiot Influenssa Yleinen 

Nenänielun tulehdus Yleinen 
Ylähengitystieinfektio Yleinen 

Immuunijärjestelmä Ihottuma Yleinen 
Nokkosihottuma Melko harvinainen 

Ruoansulatuselimistö Pahoinvointi  Yleinen 
Luusto, lihakset ja sidekudos Selkäkipu Yleinen 

Nivelsärky Yleinen 
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat 
haitat 

Injektiokohdan reaktiot1 Yleinen 

1Ks. kohta Tärkeimpien haittavaikutusten kuvaus 
 

 
Tärkeimpien haittavaikutusten kuvaus 

Injektiokohdan reaktiot 
Yleisimmin esiintyneet injektiokohdan reaktiot olivat injektiokohdan punoitus, kipu ja mustelmat. 
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Pediatriset potilaat 

Repathan käytöstä lapsipotilaiden hoidossa on vain vähän kokemuksia. Kliinisissä tutkimuksissa oli mukana 
14 homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa 12 vuotta täyttänyttä mutta alle 18-
vuotiasta potilasta. Turvallisuudessa ei havaittu eroa nuorten ja aikuisten homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden välillä. 
 
Repathan turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu primaarista hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista 
dyslipidemiaa sairastavien lapsipotilaiden hoidossa. 
 

 
Iäkkäät potilaat 

Yli 75-vuotiailla potilailla ei havaittu turvallisuuteen liittyviä ongelmia, mutta tiedot tästä ikäryhmästä ovat 
vähäisiä. 
 
Repathan kliinisiin tutkimuksiin osallistuneista yhteensä 6026 potilaasta 1779 (30 %) oli vähintään 65-
vuotiaita ja 223 (4 %) oli vähintään 75-vuotiaita. Hoidon turvallisuudessa ja tehossa ei havaittu yleisiä eroja 
näiden ikäryhmien ja nuorempien potilaiden välillä. 
 

 
Immunogeenisuus 

Kliinisissä tutkimuksissa 0,1 prosentilla potilaista (7 potilaalla primaarista hyperlipidemiaa tai sekamuotoista 
dyslipidemiaa sairastavista 4846 potilaasta ja ei yhdelläkään homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavista 80 potilaasta), jotka olivat saaneet vähintään yhden Repatha-annoksen, 
todettiin sitoutuvia vasta-aineita (näistä potilaista neljällä vasta-aineiden esiintyminen oli ohimenevää). 
Potilailta, joiden seerumissa todettiin sitoutuvia vasta-aineita, tutkittiin vielä neutraloivat vasta-aineet. 
Yhdelläkään näistä potilaista ei esiintynyt neutraloivia vasta-aineita. Sitoutuvien evolokumabin vasta-
aineiden esiintyminen ei vaikuttanut Repathan farmakokineettiseen profiiliin, kliiniseen vasteeseen eikä 
turvallisuuteen. 
 

 
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se 
mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia 
pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen 
ilmoitusjärjestelmän kautta. 
 
4.9 Yliannostus 
 
Eläinkokeissa ei havaittu haittavaikutuksia, kun altistus oli jopa 300 kertaa suurempi kuin potilaiden altistus 
Repatha-annostuksen ollessa 420 mg kerran kuukaudessa. 
 
Repathan yliannokseen ei ole spesifistä hoitoa. Yliannostapauksessa potilasta on hoidettava 
oireidenmukaisesti, ja tukihoitotoimenpiteet on aloitettava tarvittaessa. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1  Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut lipidejä muuntavat lääkeaineet. ATC-koodi: C10AX13 
 

 
Vaikutusmekanismi 

Evolokumabi sitoutuu selektiivisesti PCSK9:ään ja estää veressä olevan PCSK9:n sitoutumisen 
maksasolujen pinnan LDL-reseptoreihin (LDLR), mikä puolestaan estää PCSK9:n säätelemää LDL-

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc�
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reseptorien tuhoutumista. Maksan LDL-reseptorien määrän suureneminen pienentää vastaavasti seerumin 
LDL-kolesterolipitoisuutta (LDL-Kol). 
 

 
Farmakodynaamiset vaikutukset 

Kliinisissä tutkimuksissa Repatha pienensi sitoutumattoman PCSK9:n, LDL-kolesterolin, 
kokonaiskolesterolin, apolipoproteiini B:n (ApoB:n) ja ei-HDL-kolesterolin pitoisuutta, kokonaiskolesterolin 
ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta ja VLDL-kolesterolin, triglyseridien ja lipoproteiini 
(a):n (Lp(a):n) pitoisuutta ja suurensi HDL-kolesterolin ja ApoA1:n pitoisuutta primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla. 
 
Kun Repathaa annettiin kerta-annoksena 140 mg tai 420 mg ihon alle, veressä olevan sitoutumattoman 
PCSK9:n alhaisin pitoisuus saavutettiin 4 tunnissa. Sitä seurasi LDL-kolesterolitason lasku, joka saavutti 
alhaisimman tason keskimäärin 14 vuorokauden kuluttua 140 mg:n annoksen jälkeen ja 21 vuorokauden 
kuluttua 420 mg:n annoksen jälkeen. Sitoutumattoman PCSK9:n ja seerumin lipoproteiinien muutokset 
palautuivat ennalleen Repatha-hoidon lopettamisen jälkeen. Sitoutumattoman PCSK9:n tai LDL-kolesterolin 
pitoisuus ei noussut lähtötason yläpuolelle, kun evolokumabi poistui elimistöstä. Tämä viittaa siihen, ettei 
hoidon aikana esiinny kompensoivia mekanismeja, jotka lisäävät PCSK9:n ja LDL-kolesterolin tuotantoa. 
 
Annostukset 140 mg ihon alle kahden viikon välein ja 420 mg ihon alle kerran kuukaudessa olivat 
samanarvoisia keskimääräisen LDL-kolesterolitason laskun (viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon) 
perusteella, ja lasku lähtötasosta oli 57–72 % lumeryhmään verrattuna. Repatha laski LDL-kolesteroliarvoa 
yhtä paljon yksinään käytettynä kuin yhteiskäytössä muiden rasva-arvoja pienentävien lääkkeiden kanssa. 
LDL-kolesterolipitoisuutta pienentävä teho on pitkäkestoinen, ja pisin mitattu vaikutuksen kesto oli 
112 viikkoa. 
 

 
Kliininen teho primaarisen hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 

Repatha laski LDL-kolesterolipitoisuutta noin 55–75 % jo ensimmäisellä viikolla, ja vaikutus säilyi 
pitkäaikaishoidossa. Maksimaalinen vaste saavutettiin yleensä 1–2 viikon kuluessa, kun annostus oli 140 mg 
kahden viikon välein tai 420 mg kerran kuukaudessa. 
 
Repatha laski LDL-kolesteroliarvoa ≥ 50 % viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella 80–
85 prosentilla näitä annostuksia saaneista potilaista. Jompaakumpaa Repatha-annostusta saaneista potilaista 
jopa 99 prosentilla LDL-kolesteroli laski tasolle < 2,6 mmol/l, ja jopa 95 % saavutti LDL-kolesterolitason 
< 1,8 mmol/l viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella. 
 
Kumpikin Repatha-annostus oli tehokas kaikissa alaryhmissä lumevalmisteeseen ja etsetimibiin verrattuna, 
eikä seuraaviin kriteereihin perustuvien alaryhmien välillä ollut havaittavia eroja: ikä, etninen tausta, 
sukupuoli, alue, painoindeksi, NCEP-kriteerien (National Cholesterol Education Program) mukainen riski, 
nykyinen tupakointi, sepelvaltimotaudin riskitekijät lähtötilanteessa, perinnöllinen varhaisen 
sepelvaltimotaudin riski, sokeriaineenvaihdunnan tila (tyypin 2 diabetes, metabolinen oireyhtymä vai ei 
kumpaakaan), hypertensio, statiinin annos ja intensiteetti, sitoutumattoman PCSK9:n pitoisuus 
lähtötilanteessa, LDL-kolesterolin lähtöarvo ja triglyseridipitoisuus lähtötilanteessa. 
 
Repatha pienensi LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin, ApoB:n, kokonaiskolesterolin, Lp(a):n, VLDL-
kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta ja ApoB/ApoA1-
suhdetta ja suurensi HDL-kolesterolin pitoisuutta sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla. 
 
Repatha pienensi LDL-kolesteroli-, kokonaiskolesteroli-, ApoB-, ei-HDL-kolesteroli- ja Lp(a)-pitoisuutta, 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta ja ApoB/ApoA1-suhdetta tehokkaammin kuin etsetimibi. 
 

 
Yhdistelmähoitona statiinin tai statiinin ja muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa 

LAPLACE-2 oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 12 viikon monikeskustutkimus, jossa oli 
mukana 1896 primaarista hyperkolesterolemiaa tai sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavaa potilasta. 
Potilaat saivat satunnaistetusti Repathaa yhdessä eri statiinien (rosuvastatiinin, simvastatiinin tai 
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atorvastatiinin) kanssa. Repathaa verrattiin lumevalmisteeseen rosuvastatiini- ja simvastatiiniryhmissä ja 
lumevalmisteeseen ja etsetimibiin atorvastatiiniryhmässä. 
 
Repatha laski LDL-kolesteroliarvoa merkitsevästi lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon 
perusteella lumevalmisteeseen verrattuna rosuvastatiini- ja simvastatiiniryhmissä ja lumevalmisteeseen ja 
etsetimibiin verrattuna atorvastatiiniryhmässä (p < 0,001). Repatha pienensi merkitsevästi 
kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin 
suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta, VLDL-kolesteroli-, triglyseridi- ja Lp(a)-pitoisuutta ja suurensi HDL-
kolesterolipitoisuutta lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella lumevalmisteeseen 
verrattuna rosuvastatiini- ja simvastatiiniryhmissä (p < 0,05) ja pienensi merkitsevästi kokonaiskolesteroli-, 
ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-
suhdetta ja Lp(a)-arvoa lumevalmisteeseen ja etsetimibiin verrattuna atorvastatiiniryhmässä (p < 0,001) (ks. 
taulukot 2 ja 3). 
 
RUTHERFORD-2 oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 12 viikon monikeskus-
lumevertailututkimus, jossa oli mukana 329 heterotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa 
potilasta, jotka käyttivät rasva-arvoja alentavia lääkkeitä. Repatha pienensi merkitsevästi LDL-
kolesterolipitoisuutta lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella lumevalmisteeseen 
verrattuna (p < 0,001). Repatha pienensi merkitsevästi kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-
kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta, VLDL-
kolesteroli-, triglyseridi- ja Lp(a)-pitoisuutta ja suurensi HDL-kolesteroli- ja ApoA1-pitoisuutta lähtötasosta 
viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella lumevalmisteeseen verrattuna (p < 0,05) (ks. 
taulukko 2).  
 
Taulukko 2: Repathan hoitovaikutukset lumevalmisteeseen verrattuna primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos 
(keskiarvo) lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittaustulosten keskiarvon perusteella (%, 95 prosentin 
luottamusväli (95 % CI)) 
 

Tutkimus 
 

Annos-
tus-

ohjel-
ma 

LDL-
Kol 
(%) 

Ei-
HDL-
Kol 
(%) 

ApoB 
(%) 

Kol 
(%) 

Lp(a) 
(%) 

VLDL-
Kol 
(%) 

HDL-
Kol 
(%) 

Trigly 
(%) 

ApoA1 
(%) 

Kol / 
HDL-
Kol-

suhde 
% 

ApoB/ 
ApoA1
-suhde 

% 

LAPLACE-2 
(HMD) 

(rosuvastatiini-, 
simvastatiini- & 

atorvastatiiniryhmät 
yhdistettyinä) 

140 mg 
Q2W 

(N = 555) 
−72b 

(-75,-69) 
−60b 

(-63,-58) 
−56b 

(-58,-53) 
−41b 

(-43,-39) 
−30b 

(-35,-25) 
−18b 

(-23,-14) 
6b 

(4,8) 
−17b 

(-22,-13) 
3b 

(1,5) 
−45b 

(-47,-42) 
−56b 

(-59,-53) 

420 mg 
QM 

(N = 562) 
−69b 

(-73,-65) 
−60b 

(-63,-57) 
−56b 

(-58,-53) 
−40b 

(-42,-37) 
−27b 

(-31,-24) 
−22b 

(-28,-17) 
8b 

(6,10) 
−23b 

(-28,-17) 
5b 

(3,7) 
−46b 

(-48,-43) 
−58b 

(-60,-55) 

RUTHERFORD-
2 

(HeFH) 

140 mg 
Q2W 

(N = 110) 
−61b 

(-67,-55) 
−56b 

(-61,-51) 
−49b 

(-54,-44) 
−42b 

(-46,-38) 
−31b 

(-38,-24) 
−23b 

(-29,-16) 
8b 

(4,12) 
−23b 

(-29,-15) 
7a 

(3,12) 
−47b 

(-51,-42) 
−53 

(-58,-48) 

420 mg 
QM 

(N = 110) 
−66b 

(-72,-61) 
−60b 

(-65,-55) 
−55b 

(-60,-50) 
−44b 

(-48,-40) 
−31b 

(-38,-24) 
−16b 

(-23,-8) 
9b 

(5,14) 
−17b 

(-24,-9) 
5a 

(1,9) 
−49b 

(-54,-44) 
−56b 

(-61,-50) 

Lyhenteet: Q2W = kahden viikon välein, QM = kerran kuukaudessa, HMD = primaarinen hyperkolesterolemia ja 
sekamuotoinen dyslipidemia; HeFH = heterotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia; a p-arvo < 0,05 
lumevalmisteeseen verrattuna. b p-arvo < 0,001 lumevalmisteeseen verrattuna. 
 

 
Potilaat, jotka eivät siedä statiineja 

GAUSS-2 oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 12 viikon monikeskus-vertailututkimus, jossa 
vertailuaineena oli etsetimibi. Tutkimuksessa oli mukana 307 potilasta, jotka eivät sietäneet statiineja tai 
statiinin tehokasta hoitoannosta. Repatha pienensi LDL-kolesterolipitoisuutta merkitsevästi etsetimibiin 
verrattuna (p < 0,001). Repatha pienensi merkitsevästi kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-
kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta ja Lp(a)-
arvoa lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella etsetimibiin verrattuna (p < 0,001) 
(ks. taulukko 3).  
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Hoito ilman statiinia 

MENDEL-2 oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 12 viikon monikeskus-vertailututkimus, 
jossa Repathan vertailuaineina olivat lumevalmiste ja etsetimibi. Tutkimuksessa oli mukana 614 primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavaa potilasta. Repatha pienensi merkitsevästi 
LDL-kolesterolipitoisuutta lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella sekä 
lumevalmisteeseen että etsetimibiin verrattuna (p < 0,001). Repatha pienensi merkitsevästi 
kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin 
suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta ja Lp(a)-arvoa lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon 
perusteella sekä lumevalmisteeseen että etsetimibiin verrattuna (p < 0,001) (ks. taulukko 3). 
 
Taulukko 3: Repathan hoitovaikutukset etsetimibiin verrattuna primaarista hyperkolesterolemiaa ja 
sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos (keskiarvo) lähtötasosta 
viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella (%, 95 % CI) 
 

Tutkimus 
 

Annostus-
ohjelma 

LDL-
Kol 
(%) 

Ei-
HDL-
Kol 
(%) 

ApoB 
(%) 

Kol 
(%) 

Lp(a) 
(%) 

VLDL-
Kol 
(%) 

HDL-
Kol 
(%) 

Trigly 
(%) 

ApoA1 
(%) 

Kol/ 
HDL-
Kol-

suhde 
% 

ApoB/ 
ApoA1-
suhde 

% 

LAPLACE-2 
(HMD) 

(atorvastatiini-
ryhmät 

yhdistettyinä) 

140 mg 
Q2W 

(N = 219) 

−43c 
(-50, -37) 

−34c 
(-39, -30) 

−34c 
(-38, -30) 

−23c 
(-26, -19) 

−30c 
(-35, -25) 

−1 
(-7, 5) 

7c 
(4, 10) 

−2  
(-9, 5) 

7c 
(4, 9) 

−27c 
(-30, -23) 

−38c 
(-42, -34) 

420 mg 
QM 

(N = 220) 

−46c 
(-51, -40) 

−39c 
(-43, -34) 

−40c 
(-44, -36) 

−25c 
(-29, -22) 

−33c 
(-41, -26) 

−7  
(-20, 6) 

8c 
(5, 12) 

−8 
(-21, -5) 

7c 
(2, 11) 

−30c 
(-34, -26) 

−42c 
(-47, -38) 

GAUSS-2 
(potilaat, jotka 

eivät siedä 
statiineja) 

140 mg 
Q2W 

(N = 103) 

−38b 

(-44, -33) 
−32b 

(-36, -27) 
−32b 

(-37, -27) 
−24b 

(-28, -20) 
−24b 

(-31, -17) 
−2 

(-10, 7) 
5 

(1, 10) 
−3 

(-11, 6) 
5a 

(2, 9) 
−27b 

(-32, -23) 
−35b 

(-40, -30) 

420 mg 
QM 

(N = 102) 

−39b 

(-44, -35) 
−35b 

(-39, -31) 
−35b 

(-40, -30) 
−26b 

(-30, -23) 
−25b 

(-34, -17) 
−4 

(-13, 6) 
6 

(1, 10) 
−6 

(-17, 4) 
3 

(-1, 7) 
−30b 

(-35, -25) 
−36b 

(-42, -31) 

MENDEL-2 
(hoito ilman 

statiinia) 

140 mg 
Q2W 

(N = 153) 

−40b 
(-44, -37) 

−36b 
(-39, -32) 

−34b 
(-37, -30) 

−25b 
(-28, -22) 

−22b 
(-29, -16) 

−7 
(-14, 1) 

6a 
(3, 9) 

−9 
(-16, -1) 

3 
(0, 6) 

−29b 
(-32, -26) 

−35b 
(-39, -31) 

420 mg 
QM 

(N = 153) 

−41b 
(-44, -37) 

−35b 
(-38, -33) 

−35b 
(-38, -31) 

−25b 
(-28, -23) 

−20b 
(-27, -13) 

−10 
(-19, -1) 

4 
(1, 7) 

−9 
(-18, 0) 

4a 
(1, 7) 

−28b 
(-31, -24) 

−37b 
(-41, -32) 

Lyhenteet: Q2W = kahden viikon välein, QM = kerran kuukaudessa, HMD = primaarinen hyperkolesterolemia ja 
sekamuotoinen dyslipidemia, a p-arvo < 0,05 etsetimibiin verrattuna, b p-arvo < 0,001 etsetimibiin verrattuna, 
c nimellinen p-arvo < 0,001 etsetimibiin verrattuna. 
 

 
Pitkäaikainen teho primaarisen hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 

DESCARTES oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 52 viikon monikeskus-
lumevertailututkimus. Tutkimuksessa oli mukana 901 hyperlipidemiapotilasta, jotka saivat pelkkää 
ruokavaliohoitoa, atorvastatiinia tai atorvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmähoitoa. Repatha 420 mg kerran 
kuukaudessa pienensi LDL-kolesterolipitoisuutta merkitsevästi lähtötasosta viikon 52 mittauksen perusteella 
lumevalmisteeseen verrattuna (p < 0,001). Hoitovaikutukset säilyivät vuoden ajan, mistä oli osoituksena 
viikolla 12 todetun LDL-kolesteroliarvon laskun säilyminen viikolle 52 asti. Viikolla 52 todettu LDL-
kolesteroliarvon lasku lähtötasosta lumevalmisteeseen verrattuna oli yhdenmukainen kaikissa hoitoryhmissä, 
joissa rasva-arvoja alentava perushoito oli optimoitu LDL-kolesterolipitoisuuden ja sydän- ja 
verisuonitautiriskin suhteen. 
 
Repatha pienensi merkitsevästi kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta, VLDL-kolesteroli-, triglyseridi-
ja Lp(a)-pitoisuutta ja suurensi HDL-kolesteroli- ja ApoA1-pitoisuutta viikon 52 mittauksen perusteella 
lumevalmisteeseen verrattuna (p < 0,001) (taulukko 4). 
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Taulukko 4: Repathan hoitovaikutukset lumevalmisteeseen verrattuna primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos 
(keskiarvo) lähtötasosta viikolla 52 (%, 95 % CI) 
 

Tutkimus 
 

Annos-
tus-

ohjelma 

LDL-
Kol 
(%) 

Ei-
HDL-
Kol 
(%) 

ApoB 
(%) 

Kol 
(%) 

Lp(a) 
(%) 

VLDL-
Kol 
(%) 

HDL-
Kol 
(%) 

Trigly 
(%) 

ApoA1 
(%) 

Kol / 
HDL-
Kol-

suhde 
% 

ApoB/ 
ApoA1
-suhde 

% 

DESCARTES 
420 mg  

QM  
(N=599) 

−59b 

(-64, -55) 
−50b 

(-54, -46) 
−44b 

(-48, -41) 
−33b 

(-36, -31) 
−22b 

(-26, -19) 
−29b 

(-40, -18) 
5b 

(3, 8) 
−12b 

(-17, -6) 
3a 

(1, 5) 
−37b 

(-40, -34) 
−46b 

(-50, -43) 

Lyhenteet: QM = kerran kuukaudessa, a nimellinen p-arvo < 0,001 lumevalmisteeseen verrattuna, b p-arvo < 0,001 
lumevalmisteeseen verrattuna. 

 
OSLER ja OSLER-2 ovat vielä meneillään olevia satunnaistettuja avoimia vertailevia jatkotutkimuksia, 
joissa arvioidaan Repathan pitkäaikaista turvallisuutta ja tehoa potilailla, jotka olivat mukana 
päätutkimuksessa hoidon loppuun asti. Kummassakin jatkotutkimuksessa potilaat jaettiin satunnaistetusti 2:1 
Repathaa ja tavanomaista hoitoa saavaan ryhmään (evolokumabiryhmä) tai pelkkää tavanomaista hoitoa 
saavaan ryhmään (vertailuryhmä) ensimmäisen tutkimusvuoden ajaksi. Ensimmäisen vuoden lopussa 
(OSLER-tutkimuksessa viikolla 52 ja OSLER-2-tutkimuksessa viikolla 48) potilaat saivat siirtyä Repatha-
jaksoon, jossa kaikki potilaat voivat saada avointa Repatha-hoitoa vielä 4 vuoden (OSLER) tai 1 vuoden 
(OSLER-2) ajan. 
 
OSLER-tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 1324 potilasta. Repatha 420 mg kerran kuukaudessa laski 
LDL-kolesteroliarvoa merkitsevästi lähtötasosta viikon 12 ja viikon 52 mittausten perusteella 
vertailuryhmään verrattuna (nimellinen p-arvo < 0,001). Hoitovaikutukset säilyivät 124 viikon ajan, minkä 
osoittaa LDL-kolesteroliarvon laskun säilyminen päätutkimuksen viikolta 12 avoimen jatkotutkimuksen 
viikolle 112. OSLER-2-tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 2928 potilasta. Repatha laski LDL-
kolesteroliarvoa merkitsevästi lähtötasosta viikon 12 mittausten perusteella vertailuryhmään verrattuna 
(nimellinen p-arvo < 0,001). Hoitovaikutukset säilyivät, mistä on osoituksena viikolla 12 todetun LDL-
kolesteroliarvon laskun säilyminen avoimen jatkotutkimuksen viikolle 24. Repatha pienensi merkitsevästi 
kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin 
suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta sekä VLDL-kolesteroli-, triglyseridi- ja Lp(a)-pitoisuutta ja suurensi HDL-
kolesteroli- ja ApoA1-pitoisuutta lähtötasosta OSLER-tutkimuksessa viikon 52 ja OSLER-2-tutkimuksessa 
viikon 24 mittausten perusteella vertailuryhmään verrattuna (nimellinen p-arvo < 0,001). LDL-kolesteroli ja 
muut lipidiparametrit palautuivat lähtötasolle 12 viikon kuluessa Repatha-hoidon lopettamisen jälkeen 
OSLER- tai OSLER-2-tutkimuksen alussa. Viitteitä arvojen tilapäisestä huononemisesta (rebound) ei 
havaittu. 
 
TAUSSIG on vielä meneillään oleva 5 vuoden avoin monikeskus-jatkotutkimus, jossa arvioidaan Repathan 
pitkäaikaista turvallisuutta ja tehoa muihin rasva-arvoja alentaviin hoitoihin yhdistettynä vaikean 
familiaalisen hyperkolesterolemian, myös homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian, hoidossa. 
TAUSSIG-tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 102 vaikeaa familiaalista hyperkolesterolemiaa ja 
96 homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa potilasta. Kaikki tutkimukseen otetut 
potilaat saivat aluksi Repathaa 420 mg kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta potilaita, jotka saivat 
afereesihoitoa tutkimuksen sisäänottovaiheessa. Näille potilaille Repatha-hoito aloitettiin annostuksella 
420 mg kahden viikon välein. Potilaille, jotka eivät saaneet afereesihoitoa, annostiheys voitiin nostaa tasolle 
420 mg kahden viikon välein LDL-kolesterolivasteen ja PCSK9-pitoisuuden perusteella. Repathan 
pitkäaikainen käyttö osoitti, että hoitovaikutus on pitkäkestoinen, mistä oli osoituksena vaikeaa familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden LDL-kolesteroliarvon lasku (taulukko 5).  
 
Myös muiden lipidiparametrien (kokonaiskolesterolin, ApoB:n, ei-HDL-kolesterolin, kokonaiskolesterolin ja 
HDL-kolesterolin suhteen ja ApoB/ApoA1-suhteen) muutokset osoittivat, että pitkäaikaisen Repatha-hoidon 
teho säilyy pitkään vaikeaa familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla. 
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Taulukko 5: Repathan vaikutus LDL-kolesteroliin vaikean familiaalisen hyperkolesterolemian 
hoidossa – prosentuaalinen muutos lähtötasosta (mediaani) avoimen jatkotutkimuksen viikkoon 36 
mennessä 
 

Potilasjoukko 
(N) 

 

Avoimen jatkotutkimuksen 
viikko 12 
(n = 16) 

 

Avoimen 
jatkotutkimuksen 

viikko 24 
(n = 8) 

 

Avoimen 
jatkotutkimuksen 

viikko 36 
(n = 5) 

 
Vaikea FH (N = 102) −47 −45 −48 
Lyhenteet: N (n) = Arvioitavissa olevien potilaiden lukumäärä (N) ja niiden potilaiden lukumäärä, joiden LDL-arvo oli 
määritetty tietyllä aikataulun mukaisella käynnillä (n) vaikean familiaalisen hyperkolesterolemian välianalyysissä 
 
Pitkään kestävien hyvin alhaisten LDL-kolesteroliarvojen (< 0,65 mmol/l [< 25 mg/dl]) kliinistä merkitystä 
ja niiden pitkäaikaista turvallisuutta ei ole vielä varmistettu. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, ettei 
turvallisuusprofiilien välillä ole kliinisesti merkittäviä eroja verrattaessa potilaita, joiden LDL-
kolesteroliarvo on < 0,65 mmol/l, potilaisiin, joiden LDL-kolesteroliarvo on korkeampi, ks. kohta 4.8. 
 

 
Kliininen teho homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 

TESLA oli 12 viikon kansainvälinen kaksoissokkoutettu, satunnaistettu monikeskus-lumevertailututkimus, 
jossa oli mukana 49 homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa 12–65-vuotiasta 
potilasta. Repatha 420 mg kerran kuukaudessa yhdistettynä muihin rasva-arvoja alentaviin lääkkeisiin (esim. 
statiineihin, sappihappoja sitoviin aineisiin) laski merkitsevästi LDL-kolesteroli- ja ApoB-arvoja viikon 12 
mittausten perusteella lumevalmisteeseen verrattuna (p < 0,001) (taulukko 6). Myös muiden 
lipidiparametrien (kokonaiskolesterolin, ei-HDL-kolesterolin, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin 
suhteen ja ApoB/ApoA1-suhteen) muutokset osoittivat Repathan hoitotehon homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla. 
 
Taulukko 6: Repathan hoitovaikutukset lumevalmisteeseen verrattuna homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos (keskiarvo) lähtötasosta 
viikolla 12 (%, 95 % CI) 

 
Tutkimus 

 
Annos-

tus-
ohjelma 

LDL-
Kol 
(%) 

Ei-HDL-
Kol 
(%) 

ApoB 
(%) 

Kol 
(%) 

Lp(a) 
(%) 

VLDL-
Kol 
(%) 

HDL-
Kol 
(%) 

Trigly 
(%) 

Kol/ 
HDL-
Kol-

suhde 
% 

ApoB/ 
ApoA1-
suhde 

% 

TESLA 
(HoFH) 

420 mg 
QM 

(N = 33) 

−32b 
(−45, −19) 

−30a 
(−42, −18) 

−23b 
(−35, −11) 

−27a 
(−38, −16) 

−12 
(−25, 2) 

−44 
(−128, 40) 

−0,1 
(−9, 9) 

0,3 
(−15, −16) 

−26a 
(−38, −14) 

−28a 
(−39, −17) 

Lyhenteet: HoFH = homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia; QM = kerran kuukaudessa; a nimellinen p-
arvo < 0,001 lumevalmisteeseen verrattuna; b p-arvo < 0,001 lumevalmisteeseen verrattuna. 
 

 
Pitkäaikainen teho homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 

TAUSSIG-tutkimuksessa pitkäaikaishoitona annetun Repathan hoitoteho oli pitkäkestoinen. Tästä oli 
osoituksena noin 20–30 prosentin lasku LDL-kolesteroliarvossa homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla, jotka eivät saaneet afereesihoitoa, ja noin 15–25 prosentin lasku 
afereesihoitoa saavilla homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla 
(taulukko 7). Myös muiden lipidiparametrien (kokonaiskolesterolin, ApoB:n, ei-HDL-kolesterolin, 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhteen ja ApoB/ApoA1-suhteen) muutokset osoittivat, että 
pitkäaikaisen Repatha-hoidon teho on pitkäkestoinen homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa 
sairastavilla potilailla. LDL-kolesterolin lasku ja muiden lipidiparametrien muutokset ovat 13 nuorella 
(ikäjakauma ≥ 12 - < 18 vuotta) homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavalla potilaalla 
vertailukelpoiset koko homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavassa potilasjoukossa 
havaittujen muutosten kanssa. 
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Taulukko 7: Repathan vaikutus LDL-kolesteroliin homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos lähtötasosta (keskiarvo) 
avoimen jatkotutkimuksen viikkoon 36 mennessä  
 

Potilasjoukko 
(N) 

Avoimen 
jatkotutkimuksen 

viikko 12 

Avoimen jatkotutkimuksen 
viikko 24 

Avoimen 
jatkotutkimuksen 

viikko 36 
HoFH 
(N = 96) 

−20 
(n = 70) 

−23 
(n = 46) 

−24 
(n = 30) 

Ei afereesihoitoa 
(N = 65) 

−22 
(n = 46) 

−24 
(n = 33) 

−24 
(n = 27) 

Afereesihoito 
(N = 31) 

−17 
(n = 24) 

−20 
(n = 13) 

−21 
(n = 3) 

Lyhenteet: N (n) = Arvioitavissa olevien potilaiden lukumäärä (N) ja niiden potilaiden lukumäärä, joiden LDL-arvo oli 
määritetty tietyllä aikataulun mukaisella käynnillä (n) homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian (HoFH) 
välianalyysissä 
 
Repathan vaikutusta sydän- ja verisuoniperäiseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen ei ole vielä osoitettu. 
 

 
Pediatriset potilaat 

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Repathan käytöstä 
kaikkien pediatristen potilasryhmien sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa. 
 
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Repathan käytöstä 
kaikkien pediatristen potilasryhmien kohonneiden kolesteroliarvojen hoidossa. 
 
Repathan käytöstä lapsipotilaiden hoidossa on vain vähän tietoja. Kliinisissä tutkimuksissa on ollut mukana 
14 nuorta (ikäjakauma ≥ 12 - < 18 vuotta) homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa 
potilasta. Turvallisuudessa tai tehossa ei havaittu yleisiä eroja homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastaneiden nuorten ja aikuisten potilaiden välillä. 
 
Ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 

 
Imeytyminen ja jakautuminen 

Kun terveille aikuisille annettiin Repathaa 140 mg tai 420 mg kerta-annoksena ihon alle, seerumin 
huippupitoisuuksien mediaani saavutettiin 3–4 vuorokaudessa. Ihon alle annetun 140 mg:n kerta-annoksen 
jälkeen Cmax-arvojen keskiarvo (SD) oli 13,0 (10,4) μg/ml ja AUClast-arvojen keskiarvo (SD) 
96,5 (78,7) vrk•μg/ml. Ihon alle annetun 420 mg:n kerta-annoksen jälkeen Cmax-keskiarvo (SD) oli 
46,0 (17,2) µg/ml ja AUClast-keskiarvo (SD) 842 (333) vrk•µg/ml. Kolme ihon alle annettua 140 mg:n 
annosta olivat biologisesti samanarvoiset yhden ihon alle annetun 420 mg:n annoksen kanssa. 
Farmakokineettisistä malleista määritetty absoluuttinen hyötyosuus oli 72 % ihon alle annetun annoksen 
jälkeen. 
 
Kun Repathaa annettiin 420 mg kerta-annoksena laskimoon, vakaan tilan aikaisen jakautumistilavuuden 
keskiarvon (SD) arvioitiin olevan 3,3 (0,5) litraa, mikä viittaa siihen, että evolokumabin jakautuminen 
kudoksiin on vähäistä. 
 

 
Biotransformaatio 

Repatha muodostuu yksinomaan aminohapoista ja hiilihydraateista luontaisen immunoglobuliinin tavoin, 
joten se ei todennäköisesti eliminoidu metaboloitumalla maksassa. Se metaboloituu ja eliminoituu 
todennäköisesti immunoglobuliinipuhdistuman reittejä pitkin ja pilkkoutuu pieniksi peptideiksi ja 
yksittäisiksi aminohapoiksi. 
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Eliminaatio 

Evolokumabin efektiivisen puoliintumisajan arvioitiin olevan 11–17 vuorokautta. 
 
Systeeminen evolokumabialtistus oli suuria statiiniannoksia saavilla heterotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa (HeFH) sairastavilla potilailla hieman pienempi kuin pieniä tai kohtalaisia 
statiiniannoksia saavilla (AUClast-arvojen suhde 0,74 [90 % CI: 0,29–1,9]). Puhdistuman suureneminen noin 
20 % johtuu osittain siitä, että statiinit suurentavat PCSK9-pitoisuutta. Tämä ei heikentänyt evolokumabin 
farmakodynaamista vaikutusta lipideihin. Populaatiofarmakokineettisessä analyysissä ei havaittu 
huomattavia eroja seerumin evolokumabipitoisuuksissa (ei-familiaalista tai familiaalista) 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla, jotka käyttivät samanaikaisesti statiineja. 
 

 
Lineaarisuus/ei-lineaarisuus 

Laskimoon annetun 420 mg:n kerta-annoksen jälkeen systeemisen puhdistuman keskiarvon (SD) arvioitiin 
olevan 12 (2) ml/h. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa annettiin toistuvia annoksia ihon alle 12 viikon ajan, 
lääkeainealtistus suureni suoraan suhteessa annokseen, kun annos oli 140 mg tai suurempi. Seerumin 
jäännöspitoisuuksissa havaittiin noin 2–3-kertainen kumuloituminen annettaessa 140 mg:n annoksia kahden 
viikon välein (Cmin (SD) 7,21 (6,6)) tai 420 mg:n annoksia kerran kuukaudessa (Cmin (SD) 11,2 (10,8)), ja 
jäännöspitoisuudet seerumissa lähenivät vakaata tilaa, kun hoito oli kestänyt 12 viikkoa. 
 
Seerumin lääkeainepitoisuuksissa ei havaittu ajasta riippuvia muutoksia 124 viikon jakson aikana. 
 

 
Munuaisten vajaatoiminta 

Lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta ei vaadi annoksen muuttamista. Repathan kliinisten 
tutkimusten yhdistetyistä tuloksista tehdyssä populaatiofarmakokineettisessä analyysissä evolokumabin 
farmakokinetiikassa ei havaittu eroa lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden 
ja niiden potilaiden välillä, joiden munuaiset toimivat normaalisti. Repathaa ei ole tutkittu vaikeaa 
munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa (ks. kohta 4.4). 
 

 
Maksan vajaatoiminta 

Lievä maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokka A) ei vaadi annoksen muuttamista. Repathaa annettiin 
140 mg:n kerta-annoksina ihon alle 8 potilaalle, joilla oli lievä maksan vajaatoiminta, 8 potilaalle, joilla oli 
kohtalainen maksan vajaatoiminta, ja 8 terveelle tutkittavalle. Evolokumabialtistuksen havaittiin olevan noin 
40–50 % pienempi kuin terveillä tutkittavilla. PCSK9:n lähtötason ja PCSK9:n neutraloitumisasteen ja 
neutraloitumiseen kuluvan ajan havaittiin kuitenkin olevan lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa 
sairastavilla potilailla samanlaiset kuin terveillä tutkittavilla. Tämän seurauksena myös LDL-
kolesterolipitoisuuden absoluuttiseen laskuun kuluva aika ja laskun laajuus olivat samanlaiset. Repathaa ei 
ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh-luokka C) sairastavien potilaiden hoidossa (ks. 
kohta 4.4). 
 

 
Paino 

Paino oli merkittävä kovariaatti populaatiofarmakokineettisessä analyysissä. Se vaikutti evolokumabin 
jäännöspitoisuuksiin, mutta LDL-kolesteroliarvon laskuun sillä ei ollut vaikutusta. Kun evolokumabia 
annettiin toistuvina annoksina 140 mg ihon alle 2 viikon välein, viikon 12 jäännöspitoisuus oli 69 kg 
painavien potilaiden ryhmässä 147 % suurempi ja 93 kg painavien ryhmässä 70 % pienempi kuin 
tyypillisellä 81 kg painavalla tutkittavalla todettu jäännöspitoisuus. Painon vaikutus oli vähäisempi, kun 
evolokumabia annettiin toistuvina annoksina 420 mg ihon alle kerran kuukaudessa.  
 

 
Muut erityisryhmät 

Populaatiofarmakokineettiset analyysit viittaavat siihen, ettei annostusta tarvitse muuttaa iän, etnisen taustan 
eikä sukupuolen perusteella. Potilaan paino vaikutti evolokumabin farmakokinetiikkaan, mutta sillä ei ollut 
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havaittavaa vaikutusta LDL-kolesteroliarvon laskuun. Siksi annosta ei tarvitse muuttaa potilaan painon 
perusteella. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Evolokumabi ei ollut karsinogeeninen hamstereille altistustasoilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin 
evolokumabia 420 mg kerran kuukaudessa saavien potilaiden altistus. Evolokumabin mutageenisuutta ei ole 
arvioitu. 
 
Hamstereilla ja jaavanmakakeilla ei havaittu urosten eikä naaraiden hedelmällisyyteen kohdistuvia 
vaikutuksia altistustasoilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin evolokumabia 420 mg kerran 
kuukaudessa saavien potilaiden altistus. 
 
Jaavanmakakeilla ei havaittu alkion- tai sikiönkehitykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (6 kuukauden 
ikään asti) kohdistuvia vaikutuksia altistustasoilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin evolokumabia 
420 mg kerran kuukaudessa saavien potilaiden altistus. 
 
Lukuun ottamatta T-soluista riippuvaisen vasta-ainevasteen heikkenemistä kolmen kuukauden ajan 
evolokumabia saaneilla KLH:lla (Keyhole limpet hemocyanin) immunisoiduilla jaavanmakakeilla, 
haittavaikutuksia ei havaittu hamstereilla (enintään 3 kuukautta) eikä jaavanmakakeilla (enintään 
6 kuukautta), kun altistustasot olivat huomattavasti suurempia kuin evolokumabia 420 mg kerran 
kuukaudessa saavien potilaiden altistus. Tavoiteltu farmakologinen vaikutus eli seerumin LDL-kolesteroli- ja 
kokonaiskolesterolipitoisuuden pieneneminen tuli esiin näissä tutkimuksissa, ja arvot palautuivat ennalleen 
hoidon lopettamisen jälkeen. 
 
Jaavanmakakeilla, jotka saivat evolokumabia yhdessä rosuvastatiinin kanssa 3 kuukauden ajan, ei havaittu 
haittavaikutuksia altistustasoilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin evolokumabia 420 mg kerran 
kuukaudessa saavien potilaiden altistus. Seerumin LDL-kolesteroli- ja kokonaiskolesterolipitoisuuden lasku 
oli selvempi kuin aikaisemmin, kun evolokumabia annettiin yksinään, ja arvot palautuivat ennalleen hoidon 
lopettamisen jälkeen. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Proliini 
Väkevä etikkahappo 
Polysorbaatti 80 
Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen) 
Injektionesteisiin käytettävä vesi 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden 
lääkevalmisteiden kanssa. 
 
6.3 Kestoaika 
 
2 vuotta. 
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6.4 Säilytys 
 
Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. 
 
Pidä esitäytetty ruisku alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
 
Kun Repatha on otettu pois jääkaapista, sitä voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) 
alkuperäispakkauksessa, ja se on käytettävä 1 viikon kuluessa. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko 
 
1 ml liuosta kertakäyttöisessä esitäytetyssä ruiskussa, joka on valmistettu tyypin I lasista ja jossa on 
ruostumattomasta teräksestä valmistettu 27 G:n neula. 
 
Esitäytetyn ruiskun neulansuojus on valmistettu kuivasta luonnonkumista (lateksin johdannainen, ks. 
kohta 4.4). 
 
Pakkauksessa on yksi esitäytetty ruisku. 
 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Liuos on tarkistettava ennen käyttöä. Liuosta ei saa antaa injektiona, jos siinä on hiukkasia tai se on sameaa 
tai sen väri on muuttunut. Jotta pistos olisi miellyttävämpi, esitäytetyn ruiskun annetaan lämmetä 
huoneenlämpöiseksi (enintään 25 °C) ennen pistämistä. Esitäytetyn ruiskun koko sisältö injisoidaan 
 
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
4817 ZK Breda 
Alankomaat 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/15/1016/001 
 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:  
 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
 
 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/. 
 

http://www.ema.europa.eu/�
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Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta 
koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen 
haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Repatha 140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
Yksi esitäytetty kynä sisältää 140 mg evolokumabia 1 millilitrassa liuosta.  
 
Repatha on ihmisen monoklonaalinen IgG2-vasta-aine, joka tuotetaan yhdistelmä-DNA-menetelmällä 
kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO). 
 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Injektioneste, liuos (injektioneste) (Sureclick). 
 
Liuos on kirkas tai opalisoiva, väritön tai kellertävä eikä siinä ole käytännöllisesti katsoen lainkaan 
hiukkasia. 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 

 
Hyperkolesterolemia ja sekamuotoinen dyslipidemia 

Repatha on tarkoitettu aikuisille primaarisen (heterotsygoottisen familiaalisen ja ei-familiaalisen) 
hyperkolesterolemian tai sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon, ruokavalion ohella: 
· yhdessä statiinin kanssa tai statiinin ja muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa potilaille, 

joiden LDL-kolesterolipitoisuus ei laske tavoitetasolle suurimmalla siedetyllä statiiniannoksella, tai 
· yksinään tai yhdessä muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa, kun potilas ei siedä 

statiinia tai statiini on vasta-aiheinen. 
 

 
Homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia 

Repatha on tarkoitettu aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille nuorille, joilla on homotsygoottinen familiaalinen 
hyperkolesterolemia, yhdessä muiden rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa.  
 
Repathan vaikutusta sydän- ja verisuoniperäiseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen ei ole vielä määritetty. 
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Ennen Repatha-hoidon aloittamista on suljettava pois hyperlipidemian tai sekamuotoisen dyslipidemian 
sekundaariset syyt (esim. nefroottinen oireyhtymä, hypotyreoosi). 
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Annostus 

Aikuisten primaarinen hyperkolesterolemia ja sekamuotoinen dyslipidemia 
Suositeltu Repatha-annostus on joko 140 mg kahden viikon välein tai 420 mg kerran kuukaudessa. Nämä 
annostukset ovat kliinisesti samanarvoisia.  
 
Aikuisten ja 12 vuotta täyttäneiden nuorten homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia 
Suositeltu aloitusannostus on 420 mg kerran kuukaudessa. Kun hoito on kestänyt 12 viikkoa, annostelua 
voidaan tihentää siten, että 420 mg:n annos annetaan kahden viikon välein, ellei kliinisesti merkittävää 
vastetta ole saavutettu. Afereesihoitoa saaville potilaille voidaan antaa aloitusannostuksena 420 mg kahden 
viikon välein heidän afereesiaikataulunsa mukaisesti.  
 
Munuaisten vajaatoiminta 
Annosta ei tarvitse muuttaa lievän tai kohtalaisen munuaisten vajaatoiminnan vuoksi. Katso kohdasta 4.4 
ohjeet vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) sairastavien potilaiden hoidosta. 
 
Maksan vajaatoiminta 
Annosta ei tarvitse muuttaa lievän maksan vajaatoiminnan vuoksi. Katso kohdasta 4.4 ohjeet kohtalaista ja 
vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta. 
 
Iäkkäät (≥ 65-vuotiaat) potilaat 
Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäitä potilaita hoidettaessa. 
 
Pediatriset potilaat 
Repathan turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu alle 18-vuotiaiden lasten primaarisen 
hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa. Tietoja ei ole saatavilla. 
 
Repathan turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu alle 12-vuotiaiden lasten homotsygoottisen familiaalisen 
hyperkolesterolemian hoidossa. Tietoja ei ole saatavilla. 
 

 
Antotapa 

Ihon alle. 
 
Repatha annetaan injektiona ihon alle vatsan, reiden tai olkavarren alueelle. Pistoskohtaa on vaihdettava joka 
pistokerralla, eikä pistosta pidä antaa ihoalueelle, joka aristaa, punoittaa tai tuntuu kovalta tai jossa on 
mustelma. Repathaa ei saa antaa laskimoon eikä lihakseen. 
 
Kerran kuukaudessa tai kahden viikon välein annettava 420 mg:n annos annetaan kolmella esitäytetyllä 
kynällä peräkkäisinä pistoksina 30 minuutin aikana. 
 
Repatha on tarkoitettu potilaiden itse pistettäväksi asianmukaisen opetuksen jälkeen. Repatha-annokset voi 
pistää myös joku muu, joka on saanut koulutuksen tämän lääkkeen pistämiseen. 
 
Kukin esitäytetty kynä on tarkoitettu vain yhtä pistokertaa varten. 
 
Katso pistosohjeet kohdasta 6.6 ja pakkauksesta kohdasta ”Käyttöohjeet”. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 
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4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 

 
Munuaisten vajaatoiminta 

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (eGFR < 30 mL/min/1,73 m2) sairastavia potilaita ei ole tutkittu (ks. 
kohta 5.3). Repathan käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on vaikea munuaisten 
vajaatoiminta. 
 

 
Maksan vajaatoiminta 

Evolokumabin kokonaisaltistuksen on havaittu olevan pienempi kohtalaista maksan vajaatoimintaa 
sairastavilla potilailla, mikä voi heikentää LDL-kolesterolipitoisuutta pienentävää tehoa. Siksi saattaa olla 
perusteltua seurata tarkoin näiden potilaiden tilaa. 
 
Vaikeaa maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh-luokka C) sairastavia potilaita ei ole tutkittu (ks. kohta 5.3). 
Repathan käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta. 
 

 
Kuiva luonnonkumi 

Lasisen esitäytetyn kynän neulansuojus on valmistettu kuivasta luonnonkumista (lateksin johdannainen), 
joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 
 

 
Natriumsisältö 

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohti eli käytännössä se ei sisällä 
natriumia. 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Repathasta ei ole tehty varsinaisia yhteisvaikutustutkimuksia. 
 
Repathan kliinisissä tutkimuksissa arvioitiin statiinien ja evolokumabin farmakokineettistä yhteisvaikutusta. 
Evolokumabin puhdistuma oli noin 20 % suurempi potilailla, jotka saivat samanaikaisesti statiineja. 
Puhdistuman suureneminen johtuu osittain siitä, että statiinit suurentavat PCSK9:n (Proprotein Convertase 
Subtilisin/Kexin Type 9) pitoisuutta. Tämä ei heikentänyt evolokumabin farmakodynaamista vaikutusta 
lipideihin. Statiinien annostusta ei tarvitse muuttaa, kun niitä annetaan yhtaikaa Repathan kanssa. 
 
Repathan farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu muiden rasva-arvoja 
alentavien lääkkeiden kuin statiinien ja etsetimibin kanssa. 
 
4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 
 

 
Raskaus 

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja Repathan käytöstä raskaana oleville naisille. 
 
Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria eikä epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3). 
 
Repathaa ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä 
evolokumabihoitoa. 
 

 
Imetys 

Ei tiedetä, erittyykö evolokumabi ihmisen rintamaitoon. 
 
Rintamaitoa saavaan vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois. 
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On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Repatha-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta 
aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. 
 

 
Hedelmällisyys 

Evolokumabin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkimustietoa. Eläinkokeissa ei havaittu 
hedelmällisyyttä mittaaviin tulostapahtumiin kohdistuvia vaikutuksia altistustasoilla, jotka olivat 
huomattavasti suurempia pitoisuus-aikakäyrän alle jäävän pinta-alan (AUC) perusteella kuin potilaiden 
evolokumabialtistus annostuksen ollessa 420 mg kerran kuukaudessa (ks. kohta 5.3). 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Repathalla ei ole tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 

 
Tiivistelmä turvallisuustiedoista 

Primaarisen hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoa koskevissa keskeisissä 
tutkimuksissa yleisimmin raportoidut haittavaikutukset suositeltuja annoksia käytettäessä olivat nenänielun 
tulehdus (4,8 %), ylähengitystieinfektio (3,2 %), selkäkipu (3,1 %), nivelsärky (2,2 %), influenssa (2,3 %) ja 
pahoinvointi (2,1 %). Turvallisuusprofiili oli homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa 
sairastavilla potilailla samanlainen kuin primaarista hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa 
sairastavilla potilailla. 
 

 
Haittavaikutustaulukko 

Keskeisissä kliinisissä vertailututkimuksissa primaarista hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista 
dyslipidemiaa sekä homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla esiintyneet 
haittavaikutukset on lueteltu alla taulukossa 1 elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan seuraavaa 
käytäntöä noudattaen: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, 
< 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000). 
 
Taulukko 1. Repatha-hoitoon liittyneet haittavaikutukset 
 
Elinjärjestelmä (MedDRA) Haittavaikutukset Yleisyys 
Infektiot Influenssa Yleinen 

Nenänielun tulehdus Yleinen 
Ylähengitystieinfektio Yleinen 

Immuunijärjestelmä Ihottuma Yleinen 
Nokkosihottuma Melko harvinainen 

Ruoansulatuselimistö Pahoinvointi  Yleinen 
Luusto, lihakset ja sidekudos Selkäkipu Yleinen 

Nivelsärky Yleinen 
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat 
haitat 

Injektiokohdan reaktiot1 Yleinen 

1Ks. kohta Tärkeimpien haittavaikutusten kuvaus 
 

 
Tärkeimpien haittavaikutusten kuvaus 

Injektiokohdan reaktiot 
Yleisimmin esiintyneet injektiokohdan reaktiot olivat injektiokohdan punoitus, kipu ja mustelmat. 
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Pediatriset potilaat 

Repathan käytöstä lapsipotilaiden hoidossa on vain vähän kokemuksia. Kliinisissä tutkimuksissa oli mukana 
14 homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa 12 vuotta täyttänyttä mutta alle 18-
vuotiasta potilasta. Turvallisuudessa ei havaittu eroa nuorten ja aikuisten homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden välillä. 
 
Repathan turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu primaarista hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista 
dyslipidemiaa sairastavien lapsipotilaiden hoidossa. 
 

 
Iäkkäät potilaat 

Yli 75-vuotiailla potilailla ei havaittu turvallisuuteen liittyviä ongelmia, mutta tiedot tästä ikäryhmästä ovat 
vähäisiä. 
 
Repathan kliinisiin tutkimuksiin osallistuneista yhteensä 6026 potilaasta 1779 (30 %) oli vähintään 65-
vuotiaita ja 223 (4 %) oli vähintään 75-vuotiaita. Hoidon turvallisuudessa ja tehossa ei havaittu yleisiä eroja 
näiden ikäryhmien ja nuorempien potilaiden välillä. 
 

 
Immunogeenisuus 

Kliinisissä tutkimuksissa 0,1 prosentilla potilaista (7 potilaalla primaarista hyperlipidemiaa tai sekamuotoista 
dyslipidemiaa sairastavista 4846 potilaasta ja ei yhdelläkään homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavista 80 potilaasta), jotka olivat saaneet vähintään yhden Repatha-annoksen, 
todettiin sitoutuvia vasta-aineita (näistä potilaista neljällä vasta-aineiden esiintyminen oli ohimenevää). 
Potilailta, joiden seerumissa todettiin sitoutuvia vasta-aineita, tutkittiin vielä neutraloivat vasta-aineet. 
Yhdelläkään näistä potilaista ei esiintynyt neutraloivia vasta-aineita. Sitoutuvien evolokumabin vasta-
aineiden esiintyminen ei vaikuttanut Repathan farmakokineettiseen profiiliin, kliiniseen vasteeseen eikä 
turvallisuuteen. 
 

 
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se 
mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia 
pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen 
ilmoitusjärjestelmän kautta. 
 
4.9 Yliannostus 
 
Eläinkokeissa ei havaittu haittavaikutuksia, kun altistus oli jopa 300 kertaa suurempi kuin potilaiden altistus 
Repatha-annostuksen ollessa 420 mg kerran kuukaudessa. 
 
Repathan yliannokseen ei ole spesifistä hoitoa. Yliannostapauksessa potilasta on hoidettava 
oireidenmukaisesti, ja tukihoitotoimenpiteet on aloitettava tarvittaessa. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1  Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut lipidejä muuntavat lääkeaineet. ATC-koodi: C10AX13 
 

 
Vaikutusmekanismi 

Evolokumabi sitoutuu selektiivisesti PCSK9:ään ja estää veressä olevan PCSK9:n sitoutumisen 
maksasolujen pinnan LDL-reseptoreihin (LDLR), mikä puolestaan estää PCSK9:n säätelemää LDL-

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc�
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reseptorien tuhoutumista. Maksan LDL-reseptorien määrän suureneminen pienentää vastaavasti seerumin 
LDL-kolesterolipitoisuutta (LDL-Kol). 
 

 
Farmakodynaamiset vaikutukset 

Kliinisissä tutkimuksissa Repatha pienensi sitoutumattoman PCSK9:n, LDL-kolesterolin, 
kokonaiskolesterolin, apolipoproteiini B:n (ApoB:n) ja ei-HDL-kolesterolin pitoisuutta, kokonaiskolesterolin 
ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta ja VLDL-kolesterolin, triglyseridien ja lipoproteiini 
(a):n (Lp(a):n) pitoisuutta ja suurensi HDL-kolesterolin ja ApoA1:n pitoisuutta primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla. 
 
Kun Repathaa annettiin kerta-annoksena 140 mg tai 420 mg ihon alle, veressä olevan sitoutumattoman 
PCSK9:n alhaisin pitoisuus saavutettiin 4 tunnissa. Sitä seurasi LDL-kolesterolitason lasku, joka saavutti 
alhaisimman tason keskimäärin 14 vuorokauden kuluttua 140 mg:n annoksen jälkeen ja 21 vuorokauden 
kuluttua 420 mg:n annoksen jälkeen. Sitoutumattoman PCSK9:n ja seerumin lipoproteiinien muutokset 
palautuivat ennalleen Repatha-hoidon lopettamisen jälkeen. Sitoutumattoman PCSK9:n tai LDL-kolesterolin 
pitoisuus ei noussut lähtötason yläpuolelle, kun evolokumabi poistui elimistöstä. Tämä viittaa siihen, ettei 
hoidon aikana esiinny kompensoivia mekanismeja, jotka lisäävät PCSK9:n ja LDL-kolesterolin tuotantoa. 
 
Annostukset 140 mg ihon alle kahden viikon välein ja 420 mg ihon alle kerran kuukaudessa olivat 
samanarvoisia keskimääräisen LDL-kolesterolitason laskun (viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon) 
perusteella, ja lasku lähtötasosta oli 57–72 % lumeryhmään verrattuna. Repatha laski LDL-kolesteroliarvoa 
yhtä paljon yksinään käytettynä kuin yhteiskäytössä muiden rasva-arvoja pienentävien lääkkeiden kanssa. 
LDL-kolesterolipitoisuutta pienentävä teho on pitkäkestoinen, ja pisin mitattu vaikutuksen kesto oli 
112 viikkoa. 
 

 
Kliininen teho primaarisen hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 

Repatha laski LDL-kolesterolipitoisuutta noin 55–75 % jo ensimmäisellä viikolla, ja vaikutus säilyi 
pitkäaikaishoidossa. Maksimaalinen vaste saavutettiin yleensä 1–2 viikon kuluessa, kun annostus oli 140 mg 
kahden viikon välein tai 420 mg kerran kuukaudessa. 
 
Repatha laski LDL-kolesteroliarvoa ≥ 50 % viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella 80–
85 prosentilla näitä annostuksia saaneista potilaista. Jompaakumpaa Repatha-annostusta saaneista potilaista 
jopa 99 prosentilla LDL-kolesteroli laski tasolle < 2,6 mmol/l, ja jopa 95 % saavutti LDL-kolesterolitason 
< 1,8 mmol/l viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella. 
 
Kumpikin Repatha-annostus oli tehokas kaikissa alaryhmissä lumevalmisteeseen ja etsetimibiin verrattuna, 
eikä seuraaviin kriteereihin perustuvien alaryhmien välillä ollut havaittavia eroja: ikä, etninen tausta, 
sukupuoli, alue, painoindeksi, NCEP-kriteerien (National Cholesterol Education Program) mukainen riski, 
nykyinen tupakointi, sepelvaltimotaudin riskitekijät lähtötilanteessa, perinnöllinen varhaisen 
sepelvaltimotaudin riski, sokeriaineenvaihdunnan tila (tyypin 2 diabetes, metabolinen oireyhtymä vai ei 
kumpaakaan), hypertensio, statiinin annos ja intensiteetti, sitoutumattoman PCSK9:n pitoisuus 
lähtötilanteessa, LDL-kolesterolin lähtöarvo ja triglyseridipitoisuus lähtötilanteessa. 
 
Repatha pienensi LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin, ApoB:n, kokonaiskolesterolin, Lp(a):n, VLDL-
kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta ja ApoB/ApoA1-
suhdetta ja suurensi HDL-kolesterolin pitoisuutta sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla. 
 
Repatha pienensi LDL-kolesteroli-, kokonaiskolesteroli-, ApoB-, ei-HDL-kolesteroli- ja Lp(a)-pitoisuutta, 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta ja ApoB/ApoA1-suhdetta tehokkaammin kuin etsetimibi. 
 

 
Yhdistelmähoitona statiinin tai statiinin ja muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa 

LAPLACE-2 oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 12 viikon monikeskustutkimus, jossa oli 
mukana 1896 primaarista hyperkolesterolemiaa tai sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavaa potilasta. 
Potilaat saivat satunnaistetusti Repathaa yhdessä eri statiinien (rosuvastatiinin, simvastatiinin tai 
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atorvastatiinin) kanssa. Repathaa verrattiin lumevalmisteeseen rosuvastatiini- ja simvastatiiniryhmissä ja 
lumevalmisteeseen ja etsetimibiin atorvastatiiniryhmässä. 
 
Repatha laski LDL-kolesteroliarvoa merkitsevästi lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon 
perusteella lumevalmisteeseen verrattuna rosuvastatiini- ja simvastatiiniryhmissä ja lumevalmisteeseen ja 
etsetimibiin verrattuna atorvastatiiniryhmässä (p < 0,001). Repatha pienensi merkitsevästi 
kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin 
suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta, VLDL-kolesteroli-, triglyseridi- ja Lp(a)-pitoisuutta ja suurensi HDL-
kolesterolipitoisuutta lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella lumevalmisteeseen 
verrattuna rosuvastatiini- ja simvastatiiniryhmissä (p < 0,05) ja pienensi merkitsevästi kokonaiskolesteroli-, 
ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-
suhdetta ja Lp(a)-arvoa lumevalmisteeseen ja etsetimibiin verrattuna atorvastatiiniryhmässä (p < 0,001) (ks. 
taulukot 2 ja 3). 
 
RUTHERFORD-2 oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 12 viikon monikeskus-
lumevertailututkimus, jossa oli mukana 329 heterotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa 
potilasta, jotka käyttivät rasva-arvoja alentavia lääkkeitä. Repatha pienensi merkitsevästi LDL-
kolesterolipitoisuutta lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella lumevalmisteeseen 
verrattuna (p < 0,001). Repatha pienensi merkitsevästi kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-
kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta, VLDL-
kolesteroli-, triglyseridi- ja Lp(a)-pitoisuutta ja suurensi HDL-kolesteroli- ja ApoA1-pitoisuutta lähtötasosta 
viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella lumevalmisteeseen verrattuna (p < 0,05) (ks. 
taulukko 2).  
 
Taulukko 2: Repathan hoitovaikutukset lumevalmisteeseen verrattuna primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos 
(keskiarvo) lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittaustulosten keskiarvon perusteella (%, 95 prosentin 
luottamusväli (95 % CI)) 
 

Tutkimus 
 

Annos-
tus-

ohjel-
ma 

LDL-
Kol 
(%) 

Ei-
HDL-
Kol 
(%) 

ApoB 
(%) 

Kol 
(%) 

Lp(a) 
(%) 

VLDL-
Kol 
(%) 

HDL-
Kol 
(%) 

Trigly 
(%) 

ApoA1 
(%) 

Kol / 
HDL-
Kol-

suhde 
% 

ApoB/ 
ApoA1
-suhde 

% 

LAPLACE-2 
(HMD) 

(rosuvastatiini-, 
simvastatiini- & 

atorvastatiiniryhmät 
yhdistettyinä) 

140 mg 
Q2W 

(N = 555) 
−72b 

(-75,-69) 
−60b 

(-63,-58) 
−56b 

(-58,-53) 
−41b 

(-43,-39) 
−30b 

(-35,-25) 
−18b 

(-23,-14) 
6b 

(4,8) 
−17b 

(-22,-13) 
3b 

(1,5) 
−45b 

(-47,-42) 
−56b 

(-59,-53) 

420 mg 
QM 

(N = 562) 
−69b 

(-73,-65) 
−60b 

(-63,-57) 
−56b 

(-58,-53) 
−40b 

(-42,-37) 
−27b 

(-31,-24) 
−22b 

(-28,-17) 
8b 

(6,10) 
−23b 

(-28,-17) 
5b 

(3,7) 
−46b 

(-48,-43) 
−58b 

(-60,-55) 

RUTHERFORD-
2 

(HeFH) 

140 mg 
Q2W 

(N = 110) 
−61b 

(-67,-55) 
−56b 

(-61,-51) 
−49b 

(-54,-44) 
−42b 

(-46,-38) 
−31b 

(-38,-24) 
−23b 

(-29,-16) 
8b 

(4,12) 
−23b 

(-29,-15) 
7a 

(3,12) 
−47b 

(-51,-42) 
−53 

(-58,-48) 

420 mg 
QM 

(N = 110) 
−66b 

(-72,-61) 
−60b 

(-65,-55) 
−55b 

(-60,-50) 
−44b 

(-48,-40) 
−31b 

(-38,-24) 
−16b 

(-23,-8) 
9b 

(5,14) 
−17b 

(-24,-9) 
5a 

(1,9) 
−49b 

(-54,-44) 
−56b 

(-61,-50) 

Lyhenteet: Q2W = kahden viikon välein, QM = kerran kuukaudessa, HMD = primaarinen hyperkolesterolemia ja 
sekamuotoinen dyslipidemia; HeFH = heterotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia; a p-arvo < 0,05 
lumevalmisteeseen verrattuna. b p-arvo < 0,001 lumevalmisteeseen verrattuna. 
 

 
Potilaat, jotka eivät siedä statiineja 

GAUSS-2 oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 12 viikon monikeskus-vertailututkimus, jossa 
vertailuaineena oli etsetimibi. Tutkimuksessa oli mukana 307 potilasta, jotka eivät sietäneet statiineja tai 
statiinin tehokasta hoitoannosta. Repatha pienensi LDL-kolesterolipitoisuutta merkitsevästi etsetimibiin 
verrattuna (p < 0,001). Repatha pienensi merkitsevästi kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-
kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta ja Lp(a)-
arvoa lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella etsetimibiin verrattuna (p < 0,001) 
(ks. taulukko 3).  
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Hoito ilman statiinia 

MENDEL-2 oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 12 viikon monikeskus-vertailututkimus, 
jossa Repathan vertailuaineina olivat lumevalmiste ja etsetimibi. Tutkimuksessa oli mukana 614 primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavaa potilasta. Repatha pienensi merkitsevästi 
LDL-kolesterolipitoisuutta lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella sekä 
lumevalmisteeseen että etsetimibiin verrattuna (p < 0,001). Repatha pienensi merkitsevästi 
kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin 
suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta ja Lp(a)-arvoa lähtötasosta viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon 
perusteella sekä lumevalmisteeseen että etsetimibiin verrattuna (p < 0,001) (ks. taulukko 3). 
 
Taulukko 3: Repathan hoitovaikutukset etsetimibiin verrattuna primaarista hyperkolesterolemiaa ja 
sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos (keskiarvo) lähtötasosta 
viikkojen 10 ja 12 mittausten keskiarvon perusteella (%, 95 % CI) 
 

Tutkimus 
 

Annostus-
ohjelma 

LDL-
Kol 
(%) 

Ei-
HDL-
Kol 
(%) 

ApoB 
(%) 

Kol 
(%) 

Lp(a) 
(%) 

VLDL-
Kol 
(%) 

HDL-
Kol 
(%) 

Trigly 
(%) 

ApoA1 
(%) 

Kol/ 
HDL-
Kol-

suhde 
% 

ApoB/ 
ApoA1-
suhde 

% 

LAPLACE-2 
(HMD) 

(atorvastatiini-
ryhmät 

yhdistettyinä) 

140 mg 
Q2W 

(N = 219) 

−43c 
(-50, -37) 

−34c 
(-39, -30) 

−34c 
(-38, -30) 

−23c 
(-26, -19) 

−30c 
(-35, -25) 

−1 
(-7, 5) 

7c 
(4, 10) 

−2  
(-9, 5) 

7c 
(4, 9) 

−27c 
(-30, -23) 

−38c 
(-42, -34) 

420 mg 
QM 

(N = 220) 

−46c 
(-51, -40) 

−39c 
(-43, -34) 

−40c 
(-44, -36) 

−25c 
(-29, -22) 

−33c 
(-41, -26) 

−7  
(-20, 6) 

8c 
(5, 12) 

−8 
(-21, -5) 

7c 
(2, 11) 

−30c 
(-34, -26) 

−42c 
(-47, -38) 

GAUSS-2 
(potilaat, jotka 

eivät siedä 
statiineja) 

140 mg 
Q2W 

(N = 103) 

−38b 

(-44, -33) 
−32b 

(-36, -27) 
−32b 

(-37, -27) 
−24b 

(-28, -20) 
−24b 

(-31, -17) 
−2 

(-10, 7) 
5 

(1, 10) 
−3 

(-11, 6) 
5a 

(2, 9) 
−27b 

(-32, -23) 
−35b 

(-40, -30) 

420 mg 
QM 

(N = 102) 

−39b 

(-44, -35) 
−35b 

(-39, -31) 
−35b 

(-40, -30) 
−26b 

(-30, -23) 
−25b 

(-34, -17) 
−4 

(-13, 6) 
6 

(1, 10) 
−6 

(-17, 4) 
3 

(-1, 7) 
−30b 

(-35, -25) 
−36b 

(-42, -31) 

MENDEL-2 
(hoito ilman 

statiinia) 

140 mg 
Q2W 

(N = 153) 

−40b 
(-44, -37) 

−36b 
(-39, -32) 

−34b 
(-37, -30) 

−25b 
(-28, -22) 

−22b 
(-29, -16) 

−7 
(-14, 1) 

6a 
(3, 9) 

−9 
(-16, -1) 

3 
(0, 6) 

−29b 
(-32, -26) 

−35b 
(-39, -31) 

420 mg 
QM 

(N = 153) 

−41b 
(-44, -37) 

−35b 
(-38, -33) 

−35b 
(-38, -31) 

−25b 
(-28, -23) 

−20b 
(-27, -13) 

−10 
(-19, -1) 

4 
(1, 7) 

−9 
(-18, 0) 

4a 
(1, 7) 

−28b 
(-31, -24) 

−37b 
(-41, -32) 

Lyhenteet: Q2W = kahden viikon välein, QM = kerran kuukaudessa, HMD = primaarinen hyperkolesterolemia ja 
sekamuotoinen dyslipidemia, a p-arvo < 0,05 etsetimibiin verrattuna, b p-arvo < 0,001 etsetimibiin verrattuna, 
c nimellinen p-arvo < 0,001 etsetimibiin verrattuna. 
 

 
Pitkäaikainen teho primaarisen hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 

DESCARTES oli kansainvälinen kaksoissokkoutettu satunnaistettu 52 viikon monikeskus-
lumevertailututkimus. Tutkimuksessa oli mukana 901 hyperlipidemiapotilasta, jotka saivat pelkkää 
ruokavaliohoitoa, atorvastatiinia tai atorvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmähoitoa. Repatha 420 mg kerran 
kuukaudessa pienensi LDL-kolesterolipitoisuutta merkitsevästi lähtötasosta viikon 52 mittauksen perusteella 
lumevalmisteeseen verrattuna (p < 0,001). Hoitovaikutukset säilyivät vuoden ajan, mistä oli osoituksena 
viikolla 12 todetun LDL-kolesteroliarvon laskun säilyminen viikolle 52 asti. Viikolla 52 todettu LDL-
kolesteroliarvon lasku lähtötasosta lumevalmisteeseen verrattuna oli yhdenmukainen kaikissa hoitoryhmissä, 
joissa rasva-arvoja alentava perushoito oli optimoitu LDL-kolesterolipitoisuuden ja sydän- ja 
verisuonitautiriskin suhteen. 
 
Repatha pienensi merkitsevästi kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta, VLDL-kolesteroli-, triglyseridi-
ja Lp(a)-pitoisuutta ja suurensi HDL-kolesteroli- ja ApoA1-pitoisuutta viikon 52 mittauksen perusteella 
lumevalmisteeseen verrattuna (p < 0,001) (taulukko 4). 
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Taulukko 4: Repathan hoitovaikutukset lumevalmisteeseen verrattuna primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos 
(keskiarvo) lähtötasosta viikolla 52 (%, 95 % CI) 
 

Tutkimus 
 

Annos-
tus-

ohjelma 

LDL-
Kol 
(%) 

Ei-
HDL-
Kol 
(%) 

ApoB 
(%) 

Kol 
(%) 

Lp(a) 
(%) 

VLDL-
Kol 
(%) 

HDL-
Kol 
(%) 

Trigly 
(%) 

ApoA1 
(%) 

Kol / 
HDL-
Kol-

suhde 
% 

ApoB/ 
ApoA1
-suhde 

% 

DESCARTES 
420 mg  

QM  
(N=599) 

−59b 

(-64, -55) 
−50b 

(-54, -46) 
−44b 

(-48, -41) 
−33b 

(-36, -31) 
−22b 

(-26, -19) 
−29b 

(-40, -18) 
5b 

(3, 8) 
−12b 

(-17, -6) 
3a 

(1, 5) 
−37b 

(-40, -34) 
−46b 

(-50, -43) 

Lyhenteet: QM = kerran kuukaudessa, a nimellinen p-arvo < 0,001 lumevalmisteeseen verrattuna, b p-arvo < 0,001 
lumevalmisteeseen verrattuna. 

 
OSLER ja OSLER-2 ovat vielä meneillään olevia satunnaistettuja avoimia vertailevia jatkotutkimuksia, 
joissa arvioidaan Repathan pitkäaikaista turvallisuutta ja tehoa potilailla, jotka olivat mukana 
päätutkimuksessa hoidon loppuun asti. Kummassakin jatkotutkimuksessa potilaat jaettiin satunnaistetusti 2:1 
Repathaa ja tavanomaista hoitoa saavaan ryhmään (evolokumabiryhmä) tai pelkkää tavanomaista hoitoa 
saavaan ryhmään (vertailuryhmä) ensimmäisen tutkimusvuoden ajaksi. Ensimmäisen vuoden lopussa 
(OSLER-tutkimuksessa viikolla 52 ja OSLER-2-tutkimuksessa viikolla 48) potilaat saivat siirtyä Repatha-
jaksoon, jossa kaikki potilaat voivat saada avointa Repatha-hoitoa vielä 4 vuoden (OSLER) tai 1 vuoden 
(OSLER-2) ajan. 
 
OSLER-tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 1324 potilasta. Repatha 420 mg kerran kuukaudessa laski 
LDL-kolesteroliarvoa merkitsevästi lähtötasosta viikon 12 ja viikon 52 mittausten perusteella 
vertailuryhmään verrattuna (nimellinen p-arvo < 0,001). Hoitovaikutukset säilyivät 124 viikon ajan, minkä 
osoittaa LDL-kolesteroliarvon laskun säilyminen päätutkimuksen viikolta 12 avoimen jatkotutkimuksen 
viikolle 112. OSLER-2-tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 2928 potilasta. Repatha laski LDL-
kolesteroliarvoa merkitsevästi lähtötasosta viikon 12 mittausten perusteella vertailuryhmään verrattuna 
(nimellinen p-arvo < 0,001). Hoitovaikutukset säilyivät, mistä on osoituksena viikolla 12 todetun LDL-
kolesteroliarvon laskun säilyminen avoimen jatkotutkimuksen viikolle 24. Repatha pienensi merkitsevästi 
kokonaiskolesteroli-, ApoB- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin 
suhdetta, ApoB/ApoA1-suhdetta sekä VLDL-kolesteroli-, triglyseridi- ja Lp(a)-pitoisuutta ja suurensi HDL-
kolesteroli- ja ApoA1-pitoisuutta lähtötasosta OSLER-tutkimuksessa viikon 52 ja OSLER-2-tutkimuksessa 
viikon 24 mittausten perusteella vertailuryhmään verrattuna (nimellinen p-arvo < 0,001). LDL-kolesteroli ja 
muut lipidiparametrit palautuivat lähtötasolle 12 viikon kuluessa Repatha-hoidon lopettamisen jälkeen 
OSLER- tai OSLER-2-tutkimuksen alussa. Viitteitä arvojen tilapäisestä huononemisesta (rebound) ei 
havaittu. 
 
TAUSSIG on vielä meneillään oleva 5 vuoden avoin monikeskus-jatkotutkimus, jossa arvioidaan Repathan 
pitkäaikaista turvallisuutta ja tehoa muihin rasva-arvoja alentaviin hoitoihin yhdistettynä vaikean 
familiaalisen hyperkolesterolemian, myös homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian, hoidossa. 
TAUSSIG-tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 102 vaikeaa familiaalista hyperkolesterolemiaa ja 
96 homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa potilasta. Kaikki tutkimukseen otetut 
potilaat saivat aluksi Repathaa 420 mg kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta potilaita, jotka saivat 
afereesihoitoa tutkimuksen sisäänottovaiheessa. Näille potilaille Repatha-hoito aloitettiin annostuksella 
420 mg kahden viikon välein. Potilaille, jotka eivät saaneet afereesihoitoa, annostiheys voitiin nostaa tasolle 
420 mg kahden viikon välein LDL-kolesterolivasteen ja PCSK9-pitoisuuden perusteella. Repathan 
pitkäaikainen käyttö osoitti, että hoitovaikutus on pitkäkestoinen, mistä oli osoituksena vaikeaa familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden LDL-kolesteroliarvon lasku (taulukko 5).  
 
Myös muiden lipidiparametrien (kokonaiskolesterolin, ApoB:n, ei-HDL-kolesterolin, kokonaiskolesterolin ja 
HDL-kolesterolin suhteen ja ApoB/ApoA1-suhteen) muutokset osoittivat, että pitkäaikaisen Repatha-hoidon 
teho säilyy pitkään vaikeaa familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla. 
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Taulukko 5: Repathan vaikutus LDL-kolesteroliin vaikean familiaalisen hyperkolesterolemian 
hoidossa – prosentuaalinen muutos lähtötasosta (mediaani) avoimen jatkotutkimuksen viikkoon 36 
mennessä 
 

Potilasjoukko 
(N) 

 

Avoimen jatkotutkimuksen 
viikko 12 
(n = 16) 

 

Avoimen 
jatkotutkimuksen 

viikko 24 
(n = 8) 

 

Avoimen 
jatkotutkimuksen 

viikko 36 
(n = 5) 

 
Vaikea FH (N = 102) −47 −45 −48 
Lyhenteet: N (n) = Arvioitavissa olevien potilaiden lukumäärä (N) ja niiden potilaiden lukumäärä, joiden LDL-arvo oli 
määritetty tietyllä aikataulun mukaisella käynnillä (n) vaikean familiaalisen hyperkolesterolemian välianalyysissä 
 
Pitkään kestävien hyvin alhaisten LDL-kolesteroliarvojen (< 0,65 mmol/l [< 25 mg/dl]) kliinistä merkitystä 
ja niiden pitkäaikaista turvallisuutta ei ole vielä varmistettu. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, ettei 
turvallisuusprofiilien välillä ole kliinisesti merkittäviä eroja verrattaessa potilaita, joiden LDL-
kolesteroliarvo on < 0,65 mmol/l, potilaisiin, joiden LDL-kolesteroliarvo on korkeampi, ks. kohta 4.8. 
 

 
Kliininen teho homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 

TESLA oli 12 viikon kansainvälinen kaksoissokkoutettu, satunnaistettu monikeskus-lumevertailututkimus, 
jossa oli mukana 49 homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa 12–65-vuotiasta 
potilasta. Repatha 420 mg kerran kuukaudessa yhdistettynä muihin rasva-arvoja alentaviin lääkkeisiin (esim. 
statiineihin, sappihappoja sitoviin aineisiin) laski merkitsevästi LDL-kolesteroli- ja ApoB-arvoja viikon 12 
mittausten perusteella lumevalmisteeseen verrattuna (p < 0,001) (taulukko 6). Myös muiden 
lipidiparametrien (kokonaiskolesterolin, ei-HDL-kolesterolin, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin 
suhteen ja ApoB/ApoA1-suhteen) muutokset osoittivat Repathan hoitotehon homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla. 
 
Taulukko 6: Repathan hoitovaikutukset lumevalmisteeseen verrattuna homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos (keskiarvo) lähtötasosta 
viikolla 12 (%, 95 % CI) 

 
Tutkimus 

 
Annos-

tus-
ohjelma 

LDL-
Kol 
(%) 

Ei-HDL-
Kol 
(%) 

ApoB 
(%) 

Kol 
(%) 

Lp(a) 
(%) 

VLDL-
Kol 
(%) 

HDL-
Kol 
(%) 

Trigly 
(%) 

Kol/ 
HDL-
Kol-

suhde 
% 

ApoB/ 
ApoA1-
suhde 

% 

TESLA 
(HoFH) 

420 mg 
QM 

(N = 33) 

−32b 
(−45, −19) 

−30a 
(−42, −18) 

−23b 
(−35, −11) 

−27a 
(−38, −16) 

−12 
(−25, 2) 

−44 
(−128, 40) 

−0,1 
(−9, 9) 

0,3 
(−15, −16) 

−26a 
(−38, −14) 

−28a 
(−39, −17) 

Lyhenteet: HoFH = homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia; QM = kerran kuukaudessa; a nimellinen p-
arvo < 0,001 lumevalmisteeseen verrattuna; b p-arvo < 0,001 lumevalmisteeseen verrattuna. 
 

 
Pitkäaikainen teho homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 

TAUSSIG-tutkimuksessa pitkäaikaishoitona annetun Repathan hoitoteho oli pitkäkestoinen. Tästä oli 
osoituksena noin 20–30 prosentin lasku LDL-kolesteroliarvossa homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla, jotka eivät saaneet afereesihoitoa, ja noin 15–25 prosentin lasku 
afereesihoitoa saavilla homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla 
(taulukko 7). Myös muiden lipidiparametrien (kokonaiskolesterolin, ApoB:n, ei-HDL-kolesterolin, 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhteen ja ApoB/ApoA1-suhteen) muutokset osoittivat, että 
pitkäaikaisen Repatha-hoidon teho on pitkäkestoinen homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa 
sairastavilla potilailla. LDL-kolesterolin lasku ja muiden lipidiparametrien muutokset ovat 13 nuorella 
(ikäjakauma ≥ 12 - < 18 vuotta) homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavalla potilaalla 
vertailukelpoiset koko homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavassa potilasjoukossa 
havaittujen muutosten kanssa. 
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Taulukko 7: Repathan vaikutus LDL-kolesteroliin homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla – prosentuaalinen muutos lähtötasosta (keskiarvo) 
avoimen jatkotutkimuksen viikkoon 36 mennessä 
 

Potilasjoukko 
(N) 

Avoimen 
jatkotutkimuksen 

viikko 12 

Avoimen jatkotutkimuksen 
viikko 24 

Avoimen 
jatkotutkimuksen 

viikko 36 
HoFH 
(N = 96) 

−20 
(n = 70) 

−23 
(n = 46) 

−24 
(n = 30) 

Ei afereesihoitoa 
(N = 65) 

−22 
(n = 46) 

−24 
(n = 33) 

−24 
(n = 27) 

Afereesihoito 
(N = 31) 

−17 
(n = 24) 

−20 
(n = 13) 

−21 
(n = 3) 

Lyhenteet: N (n) = Arvioitavissa olevien potilaiden lukumäärä (N) ja niiden potilaiden lukumäärä, joiden LDL-arvo oli 
määritetty tietyllä aikataulun mukaisella käynnillä (n) homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian (HoFH) 
välianalyysissä 
 
Repathan vaikutusta sydän- ja verisuoniperäiseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen ei ole vielä osoitettu. 
 

 
Pediatriset potilaat 

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Repathan käytöstä 
kaikkien pediatristen potilasryhmien sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa. 
 
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Repathan käytöstä 
kaikkien pediatristen potilasryhmien kohonneiden kolesteroliarvojen hoidossa. 
 
Repathan käytöstä lapsipotilaiden hoidossa on vain vähän tietoja. Kliinisissä tutkimuksissa on ollut mukana 
14 nuorta (ikäjakauma ≥ 12 - < 18 vuotta) homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavaa 
potilasta. Turvallisuudessa tai tehossa ei havaittu yleisiä eroja homotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa sairastaneiden nuorten ja aikuisten potilaiden välillä. 
 
Ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa. 
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 

 
Imeytyminen ja jakautuminen 

Kun terveille aikuisille annettiin Repathaa 140 mg tai 420 mg kerta-annoksena ihon alle, seerumin 
huippupitoisuuksien mediaani saavutettiin 3–4 vuorokaudessa. Ihon alle annetun 140 mg:n kerta-annoksen 
jälkeen Cmax-arvojen keskiarvo (SD) oli 13,0 (10,4) μg/ml ja AUClast-arvojen keskiarvo (SD) 
96,5 (78,7) vrk•μg/ml. Ihon alle annetun 420 mg:n kerta-annoksen jälkeen Cmax-keskiarvo (SD) oli 
46,0 (17,2) µg/ml ja AUClast-keskiarvo (SD) 842 (333) vrk•µg/ml. Kolme ihon alle annettua 140 mg:n 
annosta olivat biologisesti samanarvoiset yhden ihon alle annetun 420 mg:n annoksen kanssa. 
Farmakokineettisistä malleista määritetty absoluuttinen hyötyosuus oli 72 % ihon alle annetun annoksen 
jälkeen. 
 
Kun Repathaa annettiin 420 mg kerta-annoksena laskimoon, vakaan tilan aikaisen jakautumistilavuuden 
keskiarvon (SD) arvioitiin olevan 3,3 (0,5) litraa, mikä viittaa siihen, että evolokumabin jakautuminen 
kudoksiin on vähäistä. 
 

 
Biotransformaatio 

Repatha muodostuu yksinomaan aminohapoista ja hiilihydraateista luontaisen immunoglobuliinin tavoin, 
joten se ei todennäköisesti eliminoidu metaboloitumalla maksassa. Se metaboloituu ja eliminoituu 
todennäköisesti immunoglobuliinipuhdistuman reittejä pitkin ja pilkkoutuu pieniksi peptideiksi ja 
yksittäisiksi aminohapoiksi. 
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Eliminaatio 

Evolokumabin efektiivisen puoliintumisajan arvioitiin olevan 11–17 vuorokautta. 
 
Systeeminen evolokumabialtistus oli suuria statiiniannoksia saavilla heterotsygoottista familiaalista 
hyperkolesterolemiaa (HeFH) sairastavilla potilailla hieman pienempi kuin pieniä tai kohtalaisia 
statiiniannoksia saavilla (AUClast-arvojen suhde 0,74 [90 % CI: 0,29–1,9]). Puhdistuman suureneminen noin 
20 % johtuu osittain siitä, että statiinit suurentavat PCSK9-pitoisuutta. Tämä ei heikentänyt evolokumabin 
farmakodynaamista vaikutusta lipideihin. Populaatiofarmakokineettisessä analyysissä ei havaittu 
huomattavia eroja seerumin evolokumabipitoisuuksissa (ei-familiaalista tai familiaalista) 
hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla, jotka käyttivät samanaikaisesti statiineja. 
 

 
Lineaarisuus/ei-lineaarisuus 

Laskimoon annetun 420 mg:n kerta-annoksen jälkeen systeemisen puhdistuman keskiarvon (SD) arvioitiin 
olevan 12 (2) ml/h. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa annettiin toistuvia annoksia ihon alle 12 viikon ajan, 
lääkeainealtistus suureni suoraan suhteessa annokseen, kun annos oli 140 mg tai suurempi. Seerumin 
jäännöspitoisuuksissa havaittiin noin 2–3-kertainen kumuloituminen annettaessa 140 mg:n annoksia kahden 
viikon välein (Cmin (SD) 7,21 (6,6)) tai 420 mg:n annoksia kerran kuukaudessa (Cmin (SD) 11,2 (10,8)), ja 
jäännöspitoisuudet seerumissa lähenivät vakaata tilaa, kun hoito oli kestänyt 12 viikkoa. 
 
Seerumin lääkeainepitoisuuksissa ei havaittu ajasta riippuvia muutoksia 124 viikon jakson aikana. 
 

 
Munuaisten vajaatoiminta 

Lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta ei vaadi annoksen muuttamista. Repathan kliinisten 
tutkimusten yhdistetyistä tuloksista tehdyssä populaatiofarmakokineettisessä analyysissä evolokumabin 
farmakokinetiikassa ei havaittu eroa lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden 
ja niiden potilaiden välillä, joiden munuaiset toimivat normaalisti. Repathaa ei ole tutkittu vaikeaa 
munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa (ks. kohta 4.4). 
 

 
Maksan vajaatoiminta 

Lievä maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokka A) ei vaadi annoksen muuttamista. Repathaa annettiin 
140 mg:n kerta-annoksina ihon alle 8 potilaalle, joilla oli lievä maksan vajaatoiminta, 8 potilaalle, joilla oli 
kohtalainen maksan vajaatoiminta, ja 8 terveelle tutkittavalle. Evolokumabialtistuksen havaittiin olevan noin 
40–50 % pienempi kuin terveillä tutkittavilla. PCSK9:n lähtötason ja PCSK9:n neutraloitumisasteen ja 
neutraloitumiseen kuluvan ajan havaittiin kuitenkin olevan lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa 
sairastavilla potilailla samanlaiset kuin terveillä tutkittavilla. Tämän seurauksena myös LDL-
kolesterolipitoisuuden absoluuttiseen laskuun kuluva aika ja laskun laajuus olivat samanlaiset. Repathaa ei 
ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh-luokka C) sairastavien potilaiden hoidossa (ks. 
kohta 4.4). 
 

 
Paino 

Paino oli merkittävä kovariaatti populaatiofarmakokineettisessä analyysissä. Se vaikutti evolokumabin 
jäännöspitoisuuksiin, mutta LDL-kolesteroliarvon laskuun sillä ei ollut vaikutusta. Kun evolokumabia 
annettiin toistuvina annoksina 140 mg ihon alle 2 viikon välein, viikon 12 jäännöspitoisuus oli 69 kg 
painavien potilaiden ryhmässä 147 % suurempi ja 93 kg painavien ryhmässä 70 % pienempi kuin 
tyypillisellä 81 kg painavalla tutkittavalla todettu jäännöspitoisuus. Painon vaikutus oli vähäisempi, kun 
evolokumabia annettiin toistuvina annoksina 420 mg ihon alle kerran kuukaudessa.  
 

 
Muut erityisryhmät 

Populaatiofarmakokineettiset analyysit viittaavat siihen, ettei annostusta tarvitse muuttaa iän, etnisen taustan 
eikä sukupuolen perusteella. Potilaan paino vaikutti evolokumabin farmakokinetiikkaan, mutta sillä ei ollut 
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havaittavaa vaikutusta LDL-kolesteroliarvon laskuun. Siksi annosta ei tarvitse muuttaa potilaan painon 
perusteella. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Evolokumabi ei ollut karsinogeeninen hamstereille altistustasoilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin 
evolokumabia 420 mg kerran kuukaudessa saavien potilaiden altistus. Evolokumabin mutageenisuutta ei ole 
arvioitu. 
 
Hamstereilla ja jaavanmakakeilla ei havaittu urosten eikä naaraiden hedelmällisyyteen kohdistuvia 
vaikutuksia altistustasoilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin evolokumabia 420 mg kerran 
kuukaudessa saavien potilaiden altistus. 
 
Jaavanmakakeilla ei havaittu alkion- tai sikiönkehitykseen eikä postnataaliseen kehitykseen (6 kuukauden 
ikään asti) kohdistuvia vaikutuksia altistustasoilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin evolokumabia 
420 mg kerran kuukaudessa saavien potilaiden altistus. 
 
Lukuun ottamatta T-soluista riippuvaisen vasta-ainevasteen heikkenemistä kolmen kuukauden ajan 
evolokumabia saaneilla KLH:lla (Keyhole limpet hemocyanin) immunisoiduilla jaavanmakakeilla, 
haittavaikutuksia ei havaittu hamstereilla (enintään 3 kuukautta) eikä jaavanmakakeilla (enintään 
6 kuukautta), kun altistustasot olivat huomattavasti suurempia kuin evolokumabia 420 mg kerran 
kuukaudessa saavien potilaiden altistus. Tavoiteltu farmakologinen vaikutus eli seerumin LDL-kolesteroli- ja 
kokonaiskolesterolipitoisuuden pieneneminen tuli esiin näissä tutkimuksissa, ja arvot palautuivat ennalleen 
hoidon lopettamisen jälkeen. 
 
Jaavanmakakeilla, jotka saivat evolokumabia yhdessä rosuvastatiinin kanssa 3 kuukauden ajan, ei havaittu 
haittavaikutuksia altistustasoilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin evolokumabia 420 mg kerran 
kuukaudessa saavien potilaiden altistus. Seerumin LDL-kolesteroli- ja kokonaiskolesterolipitoisuuden lasku 
oli selvempi kuin aikaisemmin, kun evolokumabia annettiin yksinään, ja arvot palautuivat ennalleen hoidon 
lopettamisen jälkeen. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Proliini 
Väkevä etikkahappo 
Polysorbaatti 80 
Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen) 
Injektionesteisiin käytettävä vesi 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden 
lääkevalmisteiden kanssa. 
 
6.3 Kestoaika 
 
2 vuotta. 
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6.4 Säilytys 
 
Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. 
 
Pidä esitäytetty kynä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
 
Kun Repatha on otettu pois jääkaapista, sitä voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) 
alkuperäispakkauksessa, ja se on käytettävä 1 viikon kuluessa. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko 
 
1 ml liuosta kertakäyttöisessä esitäytetyssä kynässä, jossa on tyypin I lasista valmistettu ruisku ja 
ruostumattomasta teräksestä valmistettu 27 G:n neula. 
 
Esitäytetyn kynän neulansuojus on valmistettu kuivasta luonnonkumista (lateksin johdannainen, ks. 
kohta 4.4). 
 
Pakkauksessa on yksi, kaksi, kolme tai kuusi (kerrannaispakkaus 3 x 2) esitäytettyä kynää. 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 
 
 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 
 
Liuos on tarkistettava ennen käyttöä. Liuosta ei saa antaa injektiona, jos siinä on hiukkasia tai se on sameaa 
tai sen väri on muuttunut. Jotta pistos olisi miellyttävämpi, esitäytetyn kynän annetaan lämmetä 
huoneenlämpöiseksi (enintään 25 °C) ennen pistämistä. Esitäytetyn kynän koko sisältö injisoidaan. 
Esitäytetty kynä on suunniteltu siten, että sen koko sisältö vapautuu ja siitä saadaan kiinteä annos. 
 
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
4817 ZK Breda 
Alankomaat 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/15/1016/002 - 1 esitäytetty kynä 
EU/1/15/1016/003 - 2 esitäytettyä kynää 
EU/1/15/1016/004 - 3 esitäytettyä kynää 
EU/1/15/1016/005 - 6 (3x2) esitäytettyä kynää (kerrannaispakkaus) 

 
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:  
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
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Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/. 

http://www.ema.europa.eu/�
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LIITE II 
 

A. BIOLOGISEN (BIOLOGISTEN) VAIKUTTAVAN 
(VAIKUTTAVIEN) AINEEN (AINEIDEN) VALMISTAJA 
(VALMISTAJAT) JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA 
VASTAAVA(T) VALMISTAJA(T) 

 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI 

RAJOITUKSET 
 

C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 

D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT 
LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA 
KÄYTTÖÄ 
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A. BIOLOGISEN (BIOLOGISTEN) VAIKUTTAVAN (VAIKUTTAVIEN) AINEEN (AINEIDEN) 
VALMISTAJA (VALMISTAJAT) JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) 
VALMISTAJA(T) 

 

Immunex Rhode Island Corporation 
40 Technology Way  

Biologisen (biologisten) vaikuttavan aineen (vaikuttavien aineiden) valmistajan (valmistajien) nimi (nimet) 
ja osoite (osoitteet) 

West Greenwich  
Rhode Island, 02817 
Yhdysvallat 
 

Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Alankomaat 
 
Amgen Technology Ireland 
Pottery Road 
Dun Laoghaire 

Erän vapauttamisesta vastaavan (vastaavien) valmistajan (valmistajien) nimi (nimet) ja osoite (osoitteet) 

Co Dublin 
Irlanti 
 
Lääkevalmisteen painetussa pakkausselosteessa on ilmoitettava kyseisen erän vapauttamisesta vastaavan 
valmistusluvan haltijan nimi ja osoite. 
 
 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET 
 
Reseptilääke. 
 
 
C.  MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 
· Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset 
 
Myyntiluvan haltijan on toimitettava ensimmäinen tätä valmistetta koskeva määräaikainen 
turvallisuuskatsaus 6 kuukauden kuluessa myyntiluvan myöntämisestä. Sen jälkeen myyntiluvan 
haltijan on toimitettava tätä valmistetta koskevat määräaikaiset turvallisuuskatsaukset niiden 
vaatimusten mukaisesti, jotka on esitetty unionin viitepäivien luettelossa (EURD-luettelo), josta 
säädetään direktiivin 2001/83/EY 107c artiklan 7 kohdassa ja joka julkaistaan Euroopan lääkealan 
verkkoportaalissa. 
 
 
D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA 

JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ   
 
· Riskinhallintasuunnitelma (RMP) 
 
Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan moduulissa 
1.8.2 esitetyn sovitun riskinhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen 
riskinhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti. 
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Päivitetty RMP tulee toimittaa: 
· Euroopan lääkeviraston pyynnöstä 
· kun riskinhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa hyöty-

riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite (lääketurvatoiminnassa tai 
riskien minimoinnissa). 

 
Jos määräaikaisen turvallisuuskatsauksen toimittaminen ja riskinhallintasuunnitelman päivitys osuvat 
samaan aikaan, ne voidaan toimittaa samanaikaisesti. 
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LIITE III 
 

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 
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A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ESITÄYTETYN RUISKUN KOTELO 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Repatha 140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 
evolokumabi 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
Yksi esitäytetty ruisku sisältää 140 mg evolokumabia 1 millilitrassa liuosta. 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Proliini, väkevä etikkahappo, polysorbaatti 80, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Injektioneste, liuos. 
1 esitäytetty ruisku. 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Ihon alle. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
Sisältää lateksia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä jääkaapissa. 
Ei saa jäätyä. 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ 

PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061, 
NL-4817 ZK Breda, 
Alankomaat  
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  
 
EU/1/15/1016/001 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Repatha 140 ruisku 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
ESITÄYTETYN RUISKUN MUOVIKOTELO 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Repatha 140 mg injektioneste, liuos 
evolocumab 
 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI 
 
Amgen Europe B.V. 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. MUUTA 
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PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ESITÄYTETYN RUISKUN ETIKETTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Repatha 140 mg injektioneste 
evolocumab 
s.c. 
 
 
2. ANTOTAPA 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 
 
1 ml 
 
 
6. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ESITÄYTETYN KYNÄN KOTELO 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Repatha 140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 
evolokumabi 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
Yksi esitäytetty kynä sisältää 140 mg evolokumabia 1 millilitrassa liuosta.  
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Proliini, väkevä etikkahappo, polysorbaatti 80, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Injektioneste, liuos. 
1 SureClick esitäytetty kynä. 
2 SureClick esitäytettyä kynää. 
3 SureClick esitäytettyä kynää. 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Ihon alle. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
Sisältää lateksia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä jääkaapissa. 
Ei saa jäätyä. 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ 

PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061, 
NL-4817 ZK Breda, 
Alankomaat  
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  
 
EU/1/15/1016/002 
EU/1/15/1016/003 
EU/1/15/1016/004 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Repatha 140 kynä 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ESITÄYTETYN KYNÄN KOTELO (ilman sinisellä kehystettyä aluetta) 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Repatha 140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 
evolokumabi 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
Yksi esitäytetty kynä sisältää 140 mg evolokumabia 1 millilitrassa liuosta.  
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Proliini, väkevä etikkahappo, polysorbaatti 80, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Injektioneste, liuos. 
2 SureClick esitäytettyä kynää. Osa kerrannaispakkausta, ei saa myydä erikseen. 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Ihon alle. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
Sisältää lateksia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä jääkaapissa. 
Ei saa jäätyä. 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ 

PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061, 
NL-4817 ZK Breda, 
Alankomaat  
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  
 
EU/1/15/1016/005 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Repatha 140 kynä 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
KERRANNAISPAKKAUKSEN ETIKETTI, ESITÄYTETTY KYNÄ (sisältää sinisellä kehystetyn 
alueen) 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Repatha 140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 
evolokumabi 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
Yksi SureClick esitäytetty kynä sisältää 140 mg evolokumabia 1 millilitrassa liuosta. 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Proliini, väkevä etikkahappo, polysorbaatti 80, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi. 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
Injektioneste, liuos. 
Kerrannaispakkaus: 6 (3 pakkausta, kussakin 2) kertakäyttöistä SureClick esitäytettyä kynää. 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Ihon alle. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
Sisältää lateksia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
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9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytä jääkaapissa. 
Ei saa jäätyä. 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ 

PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 
 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061, 
NL-4817 ZK Breda, 
Alankomaat  
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  
 
EU/1/15/1016/005 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
 
Repatha 140 kynä 
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PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ESITÄYTETYN KYNÄN ETIKETTI 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Repatha 140 mg injektioneste 
evolocumab 
s.c. 
 
 
2. ANTOTAPA 
 
 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP 
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Lot 
 
 
5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 
 
1 ml 
 
 
6. MUUTA 
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B. PAKKAUSSELOSTE 



48 

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 
 

Repatha 140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 
evolokumabi 

 
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta 

koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 
lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle 
tärkeitä tietoja. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.  
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa 

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.  
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. 

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

 
 
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 
 
1. Mitä Repatha on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Repathaa 
3. Miten Repathaa käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Repathan säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
 
1. Mitä Repatha on ja mihin sitä käytetään 
 
Mitä Repatha on ja kuinka se vaikuttaa 
 
Repatha on lääke, joka pienentää tietyntyyppisen rasva-aineen eli niin kutsutun ”pahan” kolesterolin määrää 
veressä. 
 
Repathan vaikuttava aine on evolokumabi, joka on monoklonaalinen vasta-aine (eräänlainen erikoistunut 
proteiini, joka kiinnittyy elimistössä olevaan kohdeaineeseen). Evolokumabi on suunniteltu siten, että se 
kiinnittyy PCSK9:ksi kutsuttuun aineeseen, joka heikentää maksan kykyä sitoa kolesterolia. Kiinnittymällä 
PCSK9:ään evolokumabi estää sen toiminnan, mikä lisää kolesterolin siirtymistä maksaan ja pienentää 
samalla kolesterolin määrä veressä. 
 
Repatha on tarkoitettu potilaille, joiden kolesteroliarvot eivät laske riittävästi pelkän kolesteroliarvoa 
laskevan ruokavalion avulla. Sinun on jatkettava kolesteroliarvoa alentavaa ruokavaliotasi myös tämän 
lääkkeen käytön aikana. 
 
Mihin Repathaa käytetään 
 
Repathaa käytetään kolesteroliarvoja alentavan ruokavalion ohella: 
· aikuisille, joiden veren kolesteroliarvo on liian korkea (tavallinen eli primaarinen [heterotsygoottinen 

familiaalinen ja ei-familiaalinen] hyperkolesterolemia tai sekamuotoinen veren rasva-
aineenvaihdunnan häiriö eli dyslipidemia). Sitä annetaan: 
-  yhdessä statiinin tai muun kolesteroliarvoa alentavan lääkityksen kanssa, ellei suurin 

statiiniannos laske kolesteroliarvoa riittävästi. 
-  yksinään tai yhdessä muiden kolesteroliarvoa alentavien lääkkeiden kanssa, jos statiinit eivät 

tehoa riittävän hyvin tai niitä ei voida käyttää. 
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· 12 vuotta täyttäneille potilaille, joiden veren korkea kolesteroliarvo johtuu perinnöllisestä sairaudesta 
(homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia). Sitä annetaan: 
-  yhdessä muiden kolesteroliarvoa alentavien hoitojen kanssa. 

 
 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Repathaa  
 
Älä käytä Repathaa, jos olet allerginen evolokumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu 
kohdassa 6). 
 
Varoitukset ja varotoimet 
 
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Repathaa, jos 
sinulla on: 
- maksasairaus 
- vaikea munuaissairaus. 
 
Lasisen esitäytetyn ruiskun neulansuojus on valmistettu kuivasta luonnonkumista (lateksin johdannainen), 
joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 
 
Lapset ja nuoret 
 
Repathaa ei ole tutkittu alle 18-vuotiaiden lasten primaarisen hyperkolesterolemian eikä sekamuotoisen 
dyslipidemian hoidossa. 
 
Repathaa ei ole tutkittu alle 12-vuotiaiden lasten homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian 
hoidossa. 
 
Muut lääkevalmisteet ja Repatha 
 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa 
muita lääkkeitä. 
 
Raskaus ja imetys 
 
Repathaa ei ole tutkittu raskauden aikana. Ei tiedetä, vahingoittaako Repatha sikiötä. 
 
Kerro lääkärille, jos suunnittelet lapsen hankkimista, epäilet olevasi raskaana tai tulet raskaaksi käyttäessäsi 
Repathaa. 
 
Ei tiedetä, erittyykö Repatha ihmisen rintamaitoon. 
 
On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos imetät tai harkitset imettämistä. Lääkäri auttaa sinua päättämään, 
lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Repatha-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat 
hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
 
Repathalla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. 
 
Repatha sisältää natriumia 
 
Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohti eli käytännössä se ei sisällä natriumia, eikä 
sen pitäisi vaikuttaa haitallisesti vähäsuolaiseen ruokavalioon. 
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3. Miten Repathaa käytetään 
 
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. 
 
Repatha annetaan pistoksena eli injektiona ihon alle (subkutaanisesti). 
 
Suositeltu annos riippuu perussairaudesta: 
· tavallisen hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen veren rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa 

annos on joko 140 mg kahden viikon välein tai 420 mg kerran kuukaudessa. 
· homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa suositeltu aloitusannos on 420 mg 

kerran kuukaudessa. Kun hoitoa on jatkettu 12 viikkoa, lääkäri saattaa nostaa annostuksen 420 mg:aan 
kahden viikon välein. Jos saat myös afereesihoitoa, lääkäri saattaa aloittaa hoidon annostuksella 
420 mg kahden viikon välein, jotta se osuisi samaan aikaan afereesihoitosi kanssa. Afereesi on 
dialyysin kaltainen toimenpide, jolla kolesterolia ja muita rasvoja poistetaan verestä. 

 
Jos lääkäri määrää sinulle 420 mg:n annoksen, sinun on käytettävä kolme esitäytettyä ruiskua, sillä yksi 
esitäytetty ruisku sisältää vain 140 mg lääkettä. Kun ruiskut ovat lämmenneet huoneenlämpöisiksi, kaikki 
pistokset on annettava 30 minuutin aikana. 
 
Jos lääkäri päättää, että voit itse pistää Repatha-annoksesi tai sinusta huolehtiva henkilö voi pistää ne sinulle, 
sinun tai Repatha-annokset pistävän henkilön on saatava opetusta Repatha-pistosten valmistelussa ja 
pistämisessä. Älä yritä pistää Repathaa, ellei lääkäri tai sairaanhoitaja ole neuvonut sinulle oikeaa 
pistotekniikkaa. 
 
Tämän pakkausselosteen lopussa kohdassa Käyttöohjeet on yksityiskohtaiset ohjeet Repathan 
säilyttämisestä, annosten valmistelemisesta ja pistämisestä kotona. 
 
Ennen kuin aloitat Repatha-hoidon, sinun on noudatettava ruokavaliota kolesteroliarvosi alentamiseksi. 
Sinun on jatkettava tätä kolesteroliarvoa alentavaa ruokavaliota myös Repatha-hoidon aikana. 
 
Jos lääkäri on määrännyt Repathaa yhdessä toisen kolesteroliarvoa alentavan lääkkeen kanssa, noudata 
lääkärin ohjeita näiden lääkkeiden yhteiskäytöstä. Lue tällöin annostusohjeet myös toisen sinulle määrätyn 
lääkkeen pakkausselosteesta. 
 
Jos käytät enemmän Repathaa kuin sinun pitäisi 
 
Ota heti yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
Jos unohdat ottaa Repathan 
 
Ota unohtamasi Repatha-annos heti kun voit. Ota sitten yhteyttä lääkäriin, joka neuvoo sinulle, milloin sinun 
pitäisi ottaa seuraava annos, ja noudata uutta aikataulua juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. 
 
 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
 
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 
 
Yleiset: näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä 
· Influenssa (kuume, kurkkukipu, nenän vuotaminen, yskä ja vilunväristykset) 
· Nuhakuume, kuten nenän vuotaminen, kurkkukipu tai nenän sivuonteloiden tulehdukset (nenänielun 

tai ylähengitysteiden infektiot) 
· Pahoinvointi 
· Selkäkipu 
· Nivelkipu (nivelsärky) 
· Pistoskohdan reaktiot, punoitus, mustelmat tai kipu 
· Ihottuma 
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Melko harvinaiset: näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta 
 
· Nokkosihottuma, punaiset kutiavat paukamat iholla 
 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä 
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit 
ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 
 
 
5. Repathan säilyttäminen 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. 
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä.  
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
 
Esitäytetty ruisku voidaan ottaa pois jääkaapista ja antaa sen lämmetä huoneenlämpöiseksi (enintään 25 °C) 
ennen pistämistä, jotta pistos olisi miellyttävämpi. Kun Repatha on otettu pois jääkaapista, sitä voidaan 
säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) alkuperäispakkauksessa, ja se on käytettävä 1 viikon kuluessa. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. 
 
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
Mitä Repatha sisältää 
- Vaikuttava aine on evolokumabi. Yksi esitäytetty ruisku sisältää 140 mg evolokumabia 1 millilitrassa 

liuosta. 
- Muut aineet ovat proliini, väkevä etikkahappo, polysorbaatti 80, natriumhydroksidi ja 

injektionesteisiin käytettävä vesi. 
 
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) 
 
Repatha on kirkas tai opalisoiva, väritön tai kellertävä liuos, eikä siinä ole käytännöllisesti katsoen lainkaan 
hiukkasia. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että se on värjäytynyttä tai siinä on suuria paakkuja, 
hiutaleita tai värillisiä hiukkasia. 
 
Pakkauksessa on yksi kertakäyttöinen esitäytetty ruisku. 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja: 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Alankomaat 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc�
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Myyntiluvan haltija: 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Alankomaat 
 
Valmistaja: 
Amgen Technology Ireland 
Pottery Road 
Dun Laoghaire 
Co Dublin 
Irlanti 
 
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. 
 
België/Belgique/Belgien 
s.a. Amgen n.v. 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 
 

Lietuva 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +370 5 219 7474 
 

България 
Амджен България ЕООД 
Тел.: +359 (0)2 424 7440 
 

Luxembourg/Luxemburg 
s.a. Amgen  
Belgique/Belgien 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 
 

Česká republika 
Amgen s.r.o. 
Tel: +420 221 773 500 
 

Magyarország 
Amgen Kft. 
Tel.: +36 1 35 44 700 
 

Danmark 
Amgen filial af Amgen AB, Sverige 
Tlf: +45 39617500 
 

Malta 
Amgen B.V. 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)76 5732500 
 

Deutschland 
AMGEN GmbH 
Tel.: +49 89 1490960 
 

Nederland 
Amgen B.V. 
Tel: +31 (0)76 5732500 
 

Eesti 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +372 5125 501 
 

Norge 
Amgen AB 
Tel: +47 23308000 
 

Ελλάδα 
Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.  
Τηλ.: +30 210 3447000 
 

Österreich 
Amgen GmbH  
Tel: +43 (0)1 50 217 
 

España 
Amgen S.A. 
Tel: +34 93 600 18 60  
 

Polska 
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 581 3000 
 

France 
Amgen S.A.S. 
Tél: +33 (0)9 69 363 363 
 

Portugal 
Amgen Biofarmacêutica, Lda. 
Tel: +351 21 4220550 
 

Hrvatska 
Amgen d.o.o. 
Tel: +385 (1) 562 57 20 
 

România 
Amgen România SRL 
Tel: +4021 527 3000 
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Ireland 
Amgen Limited 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)1223 420305 
 

Slovenija 
AMGEN zdravila d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 585 1767 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Amgen Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 33 321 13 22 
 

Italia 
Amgen S.r.l. 
Tel: +39 02 6241121 
 

Suomi/Finland 
Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial 
i Finland 
Puh/Tel: +358 (0)9 54900500 
 

Kύπρος 
Papaellinas & Co Ltd 
Τηλ.: +357 22741 741 
 

Sverige 
Amgen AB  
Tel: +46 (0)8 6951100 
 

Latvija 
Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle 
Tel: +371 292 84807 
 

United Kingdom 
Amgen Limited 
Tel: +44 (0)1223 420305 
 

 
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 
 
Muut tiedonlähteet 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.ema.europa.eu/�
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Käyttöohjeet: 
Kertakäyttöinen esitäytetty Repatha-ruisku 
 

Ruiskun osat 

Ennen käyttöä Käytön jälkeen 

Männän  
varsi 

 

Lääke 

Ruiskun  
säiliö 

Harmaa  
neulansuojus 

paikoillaan 
 

Mäntä  
käytön  
jälkeen 

 

Ruiskun  
säiliö  

käytön  
jälkeen 

Neula  
käytön 

 jälkeen 

 

Harmaa  
neulansuojus  
pois paikoiltaan 

 

 
Neula on suojuksen sisällä 
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Tärkeää 

Lue nämä tärkeät tiedot ennen kuin käytät kertakäyttöistä esitäytettyä Repatha-ruiskua: 
● Terveydenhoitohenkilökunta kertoo sinulle, kuinka monta esitäytettyä Repatha-ruiskua tarvitaan 

annostasi varten. Jos annoksen pistämiseen tarvitaan useampia kuin yksi esitäytetty Repatha-ruisku, 
ruiskujen annetaan lämmetä huoneenlämpöisiksi, minkä jälkeen kaikki pistokset on annettava 
30 minuutin aikana. 

● Pidä esitäytetty Repatha-ruisku alkuperäisessä pakkauksessaan valolta suojattuna. 

● Esitäytettyä Repatha-ruiskua on säilytettävä jääkaapissa (2–8 °C). 

● On tärkeää, ettet yritä pistää lääkettä itse, ellet ole saanut siihen opetusta 
terveydenhoitohenkilökunnalta. 

● Esitäytetyn Repatha-ruiskun harmaa neulansuojus on kuivaa luonnonkumia, joka on valmistettu 
lateksista. Kerro terveydenhoitohenkilökunnalle, jos olet allerginen lateksille. 

● Pidä esitäytetyt Repatha-ruiskut poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. 

 ÄLÄ: 

   Älä käytä esitäytettyä Repatha-ruiskua, jos pakkaus on auki tai vaurioitunut. 
   Älä päästä esitäytettyä Repatha-ruiskua jäätymään, äläkä käytä ruiskua, jos se on jäätynyt. 

   Älä käytä esitäytettyä Repatha-ruiskua, jos se on pudonnut kovalle pinnalle. Jokin ruiskun osa on 
voinut mennä rikki, vaikka ruisku näyttäisi ehjältä. Ota käyttöön uusi esitäytetty Repatha-ruisku. 

   Älä poista harmaata neulansuojusta esitäytetystä Repatha-ruiskusta ennen kuin olet valmis 
pistämään annoksen. 

 
Vaihe 1: Esivalmistelut 

A Ota esitäytetyn Repatha-ruiskun pakkaus ulos jääkaapista ja odota 30 minuuttia. 
Odota vähintään 30 minuuttia, jotta pahvikotelon sisällä oleva esitäytetty ruisku ehtii lämmetä 
huoneenlämpöiseksi ennen annoksen pistämistä. 
Tarkista, että kotelossa on nimi Repatha. 

 ÄLÄ: 

   Älä yritä lämmittää esitäytettyä Repatha-ruiskua millään lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä 
tai mikroaaltouunissa. 

   Älä jätä esitäytettyä Repatha-ruiskua suoraan auringonvaloon. 

   Älä ravista esitäytettyä Repatha-ruiskua. 
 

B Ota esiin kaikki pistosta varten tarvittavat välineet. 
Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä. 
Aseta puhtaalle, hyvin valaistulle ja tasaiselle työtasolle: 
● Yksi esitäytetty Repatha-ruisku muovikotelossaan. 

● Desinfiointipyyhkeitä. 

● Vanutuppo tai harsotaitos. 

● Laastari. 

● Teräville jätteille tarkoitettu keräysastia. 

 ÄLÄ käytä esitäytettyä Repatha-ruiskua, jos koteloon merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä on jo 
mennyt. 
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C Valitse pistoskohta. 
 

 

Olkavarsi 

Vatsa 
 
 
Reisi 

Sopivat pistoskohdat: 
● Reisi. 

● Vatsa, lukuun ottamatta 5 senttimetrin aluetta navan ympärillä. 

● Olkavarren ulkopinta (vain jos joku muu pistää annoksesi sinulle). 

 ÄLÄ valitse ihoaluetta, joka aristaa, punoittaa, tuntuu kovalta tai jossa on mustelma. Vältä ihoalueita, 
joissa on arpia tai raskausarpia. 

 
Vaihda pistoskohtaa joka pistokerralla. Jos joudut pistämään samalle alueelle, älä pistä aivan samaan 
kohtaan kuin edellisellä kerralla. 

 
D Puhdista valitsemasi pistoskohta. 

 
Puhdista pistoskohta desinfiointipyyhkeellä. Anna ihon kuivua ennen pistämistä. 

 ÄLÄ koske tähän ihoalueeseen enää ennen pistämistä. 
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E Ota esitäytetty ruisku pois muovikotelosta. 
Käännä kotelo ylösalaisin   Paina varovasti 

   
 

 

Näin otat ruiskun muovikotelosta: 
● Irrota muovikotelon paperikansi. 

● Ota kotelo käteesi. 

● Käännä kotelo ylösalaisin ja paina varovasti kotelon keskeltä niin, että ruisku putoaa kämmenellesi. 

● Ellei esitäytetty ruisku irtoa muovikotelosta, paina koteloa varovasti. 

 ÄLÄ: 

   Älä nosta äläkä vedä esitäytettyä ruiskua männän varresta äläkä harmaasta neulansuojuksesta. Se voi 
vahingoittaa ruiskua. 

   Älä poista harmaata neulansuojusta esitäytetystä ruiskusta ennen kuin olet valmis pistämään 
annoksen. 

 
Pidä aina kiinni esitäytetyn ruiskun säiliöstä. 

 
F Tarkasta lääke ja ruisku. 

Männän varsi Ruiskun säiliö 

Ruiskun etiketti, 
jossa on viimeinen 
käyttöpäivämäärä 

Harmaa neulansuojus 
paikoillaan 

 
 Lääke 

Pidä aina kiinni esitäytetyn ruiskun säiliöstä. 
Tarkista, että: 
● Esitäytetyn ruiskun etiketissä on nimi Repatha. 

● Esitäytetyssä ruiskussa oleva lääke on kirkasta ja väritöntä tai kellertävää. 

 ÄLÄ käytä esitäytettyä ruiskua, jos: 

   jokin esitäytetyn ruiskun osa näyttää rikkinäiseltä tai siinä on säröjä. 

   harmaa neulansuojus puuttuu tai se ei ole kunnolla paikoillaan. 

   lääke on värjäytynyttä tai siinä on suuria paakkuja, hiutaleita tai värillisiä hiukkasia. 

   esitäytetyssä ruiskussa oleva viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt. 
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Vaihe 2: Pistoksen valmistelu 
A Vedä harmaa neulansuojus varovasti pois suoraan ulospäin ja itsestäsi poispäin. 
1. 

 

2. 

 

Neulan kärjessä voi näkyä tippa lääkettä. Tämä on 
normaalia. 

 Heitä neulansuojus heti keräysastiaan. 

 ÄLÄ: 
   Älä kierrä äläkä taivuta harmaata neulansuojusta. Se voi vahingoittaa neulaa. 

   Älä pane harmaata neulansuojusta takaisin esitäytettyyn ruiskuun. 
 
B Poista ilmakupla / tyhjä tila. 
Saatat havaita esitäytetyssä Repatha-ruiskussa ilmakuplan tai tyhjää tilaa. 
Jos havaitset ilmakuplan tai tyhjää tilaa: 
● Pidä esitäytettyä ruiskua siten, että neula osoittaa ylöspäin. 

● Naputa sormilla kevyesti ruiskun säiliötä, kunnes ilmakupla / tyhjä tila nousee ruiskun yläosaan. 

● Paina esitäytetyn ruiskun mäntää hitaasti ja varovasti ylöspäin, jotta ilma poistuu ruiskusta. Varo, ettei 
ruiskusta pääse ulos yhtään lääkettä. 

   

 ÄLÄ naputa ruiskun neulaa. 
 
C PURISTA pistoskohtaa niin, että siihen muodostuu kiinteä pinta. 

 

Purista noin 5 senttimetriä leveä ihopoimu napakasti peukalon ja muiden sormien väliin. 

 On tärkeää, että ihopoimu on puristettuna sormien väliin, kun annos pistetään. 
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Vaihe 3: Annoksen pistäminen 
A PIDÄ pistoskohtaa sormien välissä. Työnnä neula ihon sisään 45–90 asteen kulmassa. 

 
 ÄLÄ paina sormillasi mäntää, kun työnnät neulaa ihon sisään. 

 
B PAINA mäntä hitaasti ja tasaisesti aivan pohjaan asti, kunnes ruisku on tyhjä. 

 
 
C IRROTA peukalo männästä ja vedä sitten varovasti neula pois ihon sisältä. 

 

 ÄLÄ pane harmaata neulansuojusta takaisin käytettyyn ruiskuun. 
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Vaihe 4: Kun annos on pistetty 
A Laita käytetty ruisku heti teräville jätteille tarkoitettuun keräysastiaan. 

 
Keskustele terveydenhoitohenkilökunnan kanssa tarvikkeiden oikeasta hävittämisestä. Hävittämisohjeissa voi 
olla paikallisia eroja. 

 ÄLÄ käytä uudelleen käytettyä ruiskua. 

 ÄLÄ käytä käytettyyn ruiskuun jäänyttä lääkettä. 

 ÄLÄ kierrätä ruiskua tai keräysastiaa äläkä heitä niitä talousjätteeseen. 

 Pidä käytetty ruisku ja keräysastia poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. 

 
B Tarkasta pistoskohta. 

 Jos pistoskohdassa näkyy verta, paina vanutuppo tai harsotaitos sen päälle. Voit tarvittaessa panna 
siihen laastarin. 

 ÄLÄ hankaa pistoskohtaa. 
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Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 
 

Repatha 140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä  
evolokumabi 

 
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta 

koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 
lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. 
 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle 
tärkeitä tietoja. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.  
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa 

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.  
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. 

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

 
 
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 
 
1. Mitä Repatha on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Repathaa 
3. Miten Repathaa käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Repathan säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
 
1. Mitä Repatha on ja mihin sitä käytetään 
 
Mitä Repatha on ja kuinka se vaikuttaa 
 
Repatha on lääke, joka pienentää tietyntyyppisen rasva-aineen eli niin kutsutun ”pahan” kolesterolin määrää 
veressä. 
 
Repathan vaikuttava aine on evolokumabi, joka on monoklonaalinen vasta-aine (eräänlainen erikoistunut 
proteiini, joka kiinnittyy elimistössä olevaan kohdeaineeseen). Evolokumabi on suunniteltu siten, että se 
kiinnittyy PCSK9:ksi kutsuttuun aineeseen, joka heikentää maksan kykyä sitoa kolesterolia. Kiinnittymällä 
PCSK9:ään evolokumabi estää sen toiminnan, mikä lisää kolesterolin siirtymistä maksaan ja pienentää 
samalla kolesterolin määrä veressä. 
 
Repatha on tarkoitettu potilaille, joiden kolesteroliarvot eivät laske riittävästi pelkän kolesteroliarvoa 
laskevan ruokavalion avulla. Sinun on jatkettava kolesteroliarvoa alentavaa ruokavaliotasi myös tämän 
lääkkeen käytön aikana. 
 
Mihin Repathaa käytetään 
 
Repathaa käytetään kolesteroliarvoja alentavan ruokavalion ohella: 
· aikuisille, joiden veren kolesteroliarvo on liian korkea (tavallinen eli primaarinen [heterotsygoottinen 

familiaalinen ja ei-familiaalinen] hyperkolesterolemia tai sekamuotoinen veren rasva-
aineenvaihdunnan häiriö eli dyslipidemia). Sitä annetaan: 
-  yhdessä statiinin tai muun kolesteroliarvoa alentavan lääkityksen kanssa, ellei suurin 

statiiniannos laske kolesteroliarvoa riittävästi. 
-  yksinään tai yhdessä muiden kolesteroliarvoa alentavien lääkkeiden kanssa, jos statiinit eivät 

tehoa riittävän hyvin tai niitä ei voida käyttää. 
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· 12 vuotta täyttäneille potilaille, joiden veren korkea kolesteroliarvo johtuu perinnöllisestä sairaudesta 
(homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia). Sitä annetaan: 
-  yhdessä muiden kolesteroliarvoa alentavien hoitojen kanssa. 

 
 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Repathaa  
 
Älä käytä Repathaa, jos olet allerginen evolokumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu 
kohdassa 6). 
 
Varoitukset ja varotoimet 
 
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Repathaa, jos 
sinulla on: 
- maksasairaus 
- vaikea munuaissairaus. 
 
Lasisen esitäytetyn kynän neulansuojus on valmistettu kuivasta luonnonkumista (lateksin johdannainen), 
joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 
 
Lapset ja nuoret 
 
Repathaa ei ole tutkittu alle 18-vuotiaiden lasten primaarisen hyperkolesterolemian eikä sekamuotoisen 
dyslipidemian hoidossa. 
 
Repathaa ei ole tutkittu alle 12-vuotiaiden lasten homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian 
hoidossa. 
 
Muut lääkevalmisteet ja Repatha 
 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa 
muita lääkkeitä. 
 
Raskaus ja imetys 
 
Repathaa ei ole tutkittu raskauden aikana. Ei tiedetä, vahingoittaako Repatha sikiötä. 
 
Kerro lääkärille, jos suunnittelet lapsen hankkimista, epäilet olevasi raskaana tai tulet raskaaksi käyttäessäsi 
Repathaa. 
 
Ei tiedetä, erittyykö Repatha ihmisen rintamaitoon. 
 
On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos imetät tai harkitset imettämistä. Lääkäri auttaa sinua päättämään, 
lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Repatha-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat 
hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
 
Repathalla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. 
 
Repatha sisältää natriumia 
 
Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohti eli käytännössä se ei sisällä natriumia, eikä 
sen pitäisi vaikuttaa haitallisesti vähäsuolaiseen ruokavalioon. 
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3. Miten Repathaa käytetään 
 
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. 
 
Repatha annetaan pistoksena eli injektiona ihon alle (subkutaanisesti). 
 
Suositeltu annos riippuu perussairaudesta: 
· tavallisen hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen veren rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa 

annos on joko 140 mg kahden viikon välein tai 420 mg kerran kuukaudessa. 
· homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa suositeltu aloitusannos on 420 mg 

kerran kuukaudessa. Kun hoitoa on jatkettu 12 viikkoa, lääkäri saattaa nostaa annostuksen 420 mg:aan 
kahden viikon välein. Jos saat myös afereesihoitoa, lääkäri saattaa aloittaa hoidon annostuksella 
420 mg kahden viikon välein, jotta se osuisi samaan aikaan afereesihoitosi kanssa. Afereesi on 
dialyysin kaltainen toimenpide, jolla kolesterolia ja muita rasvoja poistetaan verestä. 

 
Jos lääkäri määrää sinulle 420 mg:n annoksen, sinun on käytettävä kolme esitäytettyä kynää, sillä yksi 
esitäytetty kynä sisältää vain 140 mg lääkettä. Kun kynät ovat lämmenneet huoneenlämpöisiksi, kaikki 
pistokset on annettava 30 minuutin aikana. 
 
Jos lääkäri päättää, että voit itse pistää Repatha-annoksesi tai sinusta huolehtiva henkilö voi pistää ne sinulle, 
sinun tai Repatha-annokset pistävän henkilön on saatava opetusta Repatha-pistosten valmistelussa ja 
pistämisessä. Älä yritä pistää Repathaa, ellei lääkäri tai sairaanhoitaja ole neuvonut sinulle oikeaa 
pistotekniikkaa. 
 
Tämän pakkausselosteen lopussa kohdassa Käyttöohjeet on yksityiskohtaiset ohjeet Repathan 
säilyttämisestä, annosten valmistelemisesta ja pistämisestä kotona. 
 
Ennen kuin aloitat Repatha-hoidon, sinun on noudatettava ruokavaliota kolesteroliarvosi alentamiseksi. 
Sinun on jatkettava tätä kolesteroliarvoa alentavaa ruokavaliota myös Repatha-hoidon aikana. 
 
Jos lääkäri on määrännyt Repathaa yhdessä toisen kolesteroliarvoa alentavan lääkkeen kanssa, noudata 
lääkärin ohjeita näiden lääkkeiden yhteiskäytöstä. Lue tällöin annostusohjeet myös toisen sinulle määrätyn 
lääkkeen pakkausselosteesta. 
 
Jos käytät enemmän Repathaa kuin sinun pitäisi 
 
Ota heti yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
Jos unohdat ottaa Repathan 
 
Ota unohtamasi Repatha-annos heti kun voit. Ota sitten yhteyttä lääkäriin, joka neuvoo sinulle, milloin sinun 
pitäisi ottaa seuraava annos, ja noudata uutta aikataulua juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. 
 
 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
 
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 
 
Yleiset: näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä 
· Influenssa (kuume, kurkkukipu, nenän vuotaminen, yskä ja vilunväristykset) 
· Nuhakuume, kuten nenän vuotaminen, kurkkukipu tai nenän sivuonteloiden tulehdukset (nenänielun 

tai ylähengitysteiden infektiot) 
· Pahoinvointi 
· Selkäkipu 
· Nivelkipu (nivelsärky) 
· Pistoskohdan reaktiot, punoitus, mustelmat tai kipu 
· Ihottuma 
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Melko harvinaiset: näitä voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta 
 
· Nokkosihottuma, punaiset kutiavat paukamat iholla 
 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä 
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit 
ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 
 
 
5. Repathan säilyttäminen 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. 
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
 
Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä.  
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. 
 
Esitäytetty kynä voidaan ottaa pois jääkaapista ja antaa sen lämmetä huoneenlämpöiseksi (enintään 25 °C) 
ennen pistämistä, jotta pistos olisi miellyttävämpi. Kun Repatha on otettu pois jääkaapista, sitä voidaan 
säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) alkuperäispakkauksessa, ja se on käytettävä 1 viikon kuluessa. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. 
 
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
Mitä Repatha sisältää 
- Vaikuttava aine on evolokumabi. Yksi SureClick esitäytetty kynä sisältää 140 mg evolokumabia 

1 millilitrassa liuosta. 
- Muut aineet ovat proliini, väkevä etikkahappo, polysorbaatti 80, natriumhydroksidi ja 

injektionesteisiin käytettävä vesi. 
 
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) 
 
Repatha on kirkas tai opalisoiva, väritön tai kellertävä liuos, eikä siinä ole käytännöllisesti katsoen lainkaan 
hiukkasia. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että se on värjäytynyttä tai siinä on suuria paakkuja, 
hiutaleita tai värillisiä hiukkasia. 
 
Pakkauksessa on yksi, kaksi, kolme tai kuusi kertakäyttöistä SureClick esitäytettyä kynää. 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja: 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Alankomaat 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc�
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Myyntiluvan haltija: 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Alankomaat 
 
Valmistaja: 
Amgen Technology Ireland 
Pottery Road 
Dun Laoghaire 
Co Dublin 
Irlanti 
 
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. 
 
België/Belgique/Belgien 
s.a. Amgen n.v. 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 
 

Lietuva 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +370 5 219 7474 
 

България 
Амджен България ЕООД 
Тел.: +359 (0)2 424 7440 
 

Luxembourg/Luxemburg 
s.a. Amgen  
Belgique/Belgien 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 
 

Česká republika 
Amgen s.r.o. 
Tel: +420 221 773 500 
 

Magyarország 
Amgen Kft. 
Tel.: +36 1 35 44 700 
 

Danmark 
Amgen filial af Amgen AB, Sverige 
Tlf: +45 39617500 
 

Malta 
Amgen B.V. 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)76 5732500 
 

Deutschland 
AMGEN GmbH 
Tel.: +49 89 1490960 
 

Nederland 
Amgen B.V. 
Tel: +31 (0)76 5732500 
 

Eesti 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +372 5125 501 
 

Norge 
Amgen AB 
Tel: +47 23308000 
 

Ελλάδα 
Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.  
Τηλ.: +30 210 3447000 
 

Österreich 
Amgen GmbH  
Tel: +43 (0)1 50 217 
 

España 
Amgen S.A. 
Tel: +34 93 600 18 60  
 

Polska 
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 581 3000 
 

France 
Amgen S.A.S. 
Tél: +33 (0)9 69 363 363 
 

Portugal 
Amgen Biofarmacêutica, Lda. 
Tel: +351 21 4220550 
 

Hrvatska 
Amgen d.o.o. 
Tel: +385 (1) 562 57 20 
 

România 
Amgen România SRL 
Tel: +4021 527 3000 
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Ireland 
Amgen Limited 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)1223 420305 
 

Slovenija 
AMGEN zdravila d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 585 1767 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Amgen Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 33 321 13 22 
 

Italia 
Amgen S.r.l. 
Tel: +39 02 6241121 
 

Suomi/Finland 
Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial 
i Finland 
Puh/Tel: +358 (0)9 54900500 
 

Kύπρος 
Papaellinas & Co Ltd 
Τηλ.: +357 22741 741 
 

Sverige 
Amgen AB  
Tel: +46 (0)8 6951100 
 

Latvija 
Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle 
Tel: +371 292 84807 
 

United Kingdom 
Amgen Limited 
Tel: +44 (0)1223 420305 
 

 
 
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 
 
Muut tiedonlähteet 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.ema.europa.eu/�
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Käyttöohjeet: 
Kertakäyttöinen Repatha SureClick esitäytetty kynä 

 
 

Kynän osat 
 

Ennen käyttöä Käytön jälkeen 

Harmaa 
pistospainike 

Ikkuna 

Lääke 

Oranssi suojakorkki 
paikoillaan 

 

 

 

Keltainen ikkuna 
(pistos on onnistunut) 

Keltainen turvasuojus 

Oranssi suojakorkki 
pois paikoiltaan 

 

 

Neula on suojuksen sisällä 
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Tärkeää 

Lue nämä tärkeät tiedot ennen kuin käytät esitäytettyä Repatha-kynää: 
● Terveydenhoitohenkilökunta kertoo sinulle, kuinka monta esitäytettyä Repatha-kynää tarvitaan 

annostasi varten. Jos annoksen pistämiseen tarvitaan useampia kuin yksi esitäytetty Repatha-kynä, 
kynien annetaan lämmetä huoneenlämpöisiksi, minkä jälkeen kaikki pistokset on annettava 
30 minuutin aikana. 

● Pidä esitäytetty Repatha-kynä alkuperäisessä pakkauksessaan valolta suojattuna. 

● Esitäytettyä Repatha-kynää on säilytettävä jääkaapissa (2–8 °C). 

● On tärkeää, ettet yritä pistää lääkettä itse, ellet ole saanut siihen opetusta 
terveydenhoitohenkilökunnalta. 

● Esitäytetyn Repatha-kynän oranssin suojakorkin sisällä on neulansuojus, joka on lateksista 
valmistettua kuivaa luonnonkumia. Kerro terveydenhoitohenkilökunnalle, jos olet allerginen lateksille. 

● Pidä esitäytetty Repatha-kynä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. 

 ÄLÄ: 

   Älä päästä esitäytettyä Repatha-kynää jäätymään äläkä käytä kynää, jos se on jäätynyt. 

   Älä ravista esitäytettyä Repatha-kynää. 
   Älä poista esitäytetyn Repatha-kynän oranssia suojakorkkia ennen kuin olet valmis pistämään 

annoksen. 

   Älä käytä esitäytettyä Repatha-kynää, jos se on pudonnut kovalle pinnalle. Jokin esitäytetyn 
Repatha-kynän osa on voinut mennä rikki, vaikka kynä näyttäisi ehjältä. 

   Älä käytä esitäytettyä Repatha-kynää, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt. 
 

Vaihe 1: Esivalmistelut 
A Ota yksi esitäytetty Repatha kynä pakkauksesta. 
1. Nosta esitäytetty kynä varovasti suoraan ulos laatikosta. 
2. Laita pakkaus takaisin jääkaappiin, jos pakkaukseen jäi vielä käyttämättömiä esitäytettyjä kyniä. 
3. Odota vähintään 30 minuuttia, jotta esitäytetty kynä ehtii lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen 

annoksen pistämistä. 
 ÄLÄ: 

   Älä yritä lämmittää esitäytettyä kynää millään lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä tai 
mikroaaltouunissa. 

   Älä jätä esitäytettyä kynää suoraan auringonvaloon. 
   Älä ravista esitäytettyä kynää. 
   Älä poista vielä esitäytetyn kynän oranssia suojakorkkia. 
 



69 

B Tarkasta esitäytetty Repatha-kynä. 

 
Tarkista, että ikkunasta näkyvä lääke on kirkasta ja väritöntä tai kellertävää. 
Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä. 

 ÄLÄ käytä esitäytettyä kynää, jos: 
   lääke on sameaa tai värjäytynyttä tai siinä on suuria paakkuja, hiutaleita tai hiukkasia. 
   jokin osa on murtunut tai rikki. 
   esitäytetty kynä on pudonnut. 
   oranssi suojakorkki puuttuu tai se ei ole kunnolla paikoillaan. 
   viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt. 
Kaikissa näissä tapauksissa on otettava käyttöön uusi kynä. 
 
C Ota esiin kaikki pistosta varten tarvittavat välineet. 
Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä. 
Aseta puhtaalle, hyvin valaistulle työtasolle: 
● Uusi esitäytetty kynä. 
● Desinfiointipyyhkeitä. 
● Vanutuppo tai harsotaitos. 
● Laastari. 
● Teräville jätteille tarkoitettu keräysastia. 
 
D Valitse pistoskohta ja puhdista se. 

 

Olkavarsi 

Vatsa 

Reisi 

Sopivat pistoskohdat: 
● Reisi. 
● Vatsa, lukuun ottamatta 5 senttimetrin aluetta navan ympärillä. 
● Olkavarren ulkopinta (vain jos joku muu pistää annoksesi sinulle). 
Puhdista pistoskohta desinfiointipyyhkeellä. Anna ihon kuivua. 

 ÄLÄ koske tähän ihoalueeseen enää ennen pistämistä. 

 
Vaihda pistoskohtaa joka pistokerralla. Jos joudut pistämään samalle alueelle, älä pistä aivan 
samaan kohtaan kuin edellisellä kerralla. 

 ÄLÄ pistä ihoalueelle, joka aristaa, punoittaa, tuntuu kovalta tai jossa on mustelma. Vältä 
ihoalueita, joissa on arpia tai raskausarpia. 
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Vaihe 2: Pistoksen valmistelu 
A Kun olet valmis pistämään lääkkeen, poista oranssi suojakorkki vetämällä suoraan ulospäin. 

 

Neulan kärjessä tai keltaisen turvasuojuksen päässä voi näkyä tippa nestettä. Tämä on normaalia. 
 ÄLÄ: 
   Älä kierrä, taivuta äläkä heiluttele oranssia suojakorkkia. 
   Älä pane oranssia suojakorkkia takaisin paikoilleen esitäytettyyn kynään. 
   Älä työnnä sormia keltaisen turvasuojuksen sisään. 

 
 
ÄLÄ poista esitäytetyn kynän oranssia suojakorkkia ennen kuin olet valmis pistämään lääkkeen. 

 
B Venytä tai purista pistoskohtaa niin, että siihen muodostuu kiinteä pinta. 
Venytysmenetelmä 

 

Venytä iho tiukaksi liu’uttamalla peukaloa ja sormia vastakkaisiin suuntiin niin, että väliin jää noin 
5 senttimetriä leveä ihoalue. 

TAI 
Puristusmenetelmä 

 

Purista noin 5 senttimetriä leveä ihopoimu napakasti peukalon ja muiden sormien väliin. 

 On tärkeää, että iho on venytettynä tai puristettuna sormien väliin, kun annos pistetään. 
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Vaihe 3: Annoksen pistäminen 
A Pidä ihoalue venytettynä tai puristettuna sormien väliin. Kun oranssi suojakorkki on poistettu, 

ASETA esitäytetty kynä kohtisuoraan (90 asteen kulmassa) ihoa vasten. 
 

 

 
 
 
90º 

 ÄLÄ koske harmaaseen pistospainikkeeseen vielä. 

 
B PAINA esitäytetty kynä tiukasti ihoa vasten, kunnes se ei enää liiku. 

 

PAINA ALASPÄIN 

 

 Paina kynää alaspäin niin pitkälle kuin se menee, mutta ÄLÄ koske harmaaseen 
pistospainikkeeseen ennen kuin olet valmis pistämään annoksen. 

 
C Kun olet valmis pistämään, PAINA harmaata pistospainiketta. Kuulet naksahduksen (”klik”). 

 

 “klik”  
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D 
 

PIDÄ kynä painettuna ihoa vasten. IRROTA sitten peukalo pistospainikkeesta. Pistos voi kestää 
noin 15 sekuntia. 

 

 “klik”  

 

 

 

Ikkuna muuttuu keltaiseksi, kun 
pistos on annettu 

 HUOM: Kun nostat esitäytetyn kynän irti ihosta, turvasuojus peittää neulan 
automaattisesti. 

 
Vaihe 4: Kun annos on pistetty 

A Hävitä käytetty esitäytetty kynä ja oranssi suojakorkki. 

 

Heitä käytetty esitäytetty kynä ja oranssi suojakorkki teräville jätteille tarkoitettuun keräysastiaan. 
Keskustele terveydenhoitohenkilökunnan kanssa tarvikkeiden oikeasta hävittämisestä. Hävittämisohjeissa 
voi olla paikallisia eroja. 
Pidä esitäytetty kynä ja keräysastia poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. 
 ÄLÄ: 
   Älä käytä esitäytettyä kynää uudelleen. 
   Älä laita suojakorkkia takaisin esitäytettyyn kynään äläkä työnnä sormia keltaisen turvasuojuksen 

sisään. 
   Älä kierrätä esitäytettyä kynää tai keräysastiaa äläkä heitä niitä talousjätteeseen. 
 
B Tarkasta pistoskohta. 
Jos pistoskohdassa näkyy verta, paina vanutuppo tai harsotaitos sen päälle. ÄLÄ hankaa pistoskohtaa. Voit 
tarvittaessa panna siihen laastarin. 
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