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 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite 
identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt 
rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacțiilor 
adverse. 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
 
 
2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ 
 
Fiecare seringă preumplută, prevăzută pentru o singură utilizare, conţine dupilumab 300 mg în 2 ml 
soluție (150 mg/ml). 
 
Dupilumab este un anticorp monoclonal uman pentru receptorul alfa al interleukinei 4 (IL-4), care 
exercită o acțiune inhibitorie asupra semnalizării celulare a IL-4/IL-13 și este produs în celulele 
ovariene de hamster chinezesc, cu ajutorul tehnologiei ADN recombinant. 
 
Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACEUTICĂ 
 
Soluție injectabilă (injecție) 
 
Soluție limpede până la ușor opalescentă, incoloră până la slab gălbuie, fără particule vizibile. 
 
 
4. DATE CLINICE 
 
4.1 Indicații terapeutice 
 
Dupixent este indicat pentru tratamentul dermatitei atopice forma moderată până la severă la pacienții 
adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică. 
 
4.2 Doze și mod de administrare 
 
Tratamentul trebuie să fie inițiat și supravegheat de către medici cu experiență în diagnosticarea și 
tratamentul dermatitei atopice. 
 
Doze 
 
Doza recomandată de Dupixent pentru pacienții adulți este de 600 mg (două injecții de 300 mg) ca 
doză inițială, urmată de administrarea injectabilă subcutanată a unei doze de 300 mg, la interval de      
2 săptămâni. 
 
Dupixent poate fi utilizat în asociere sau neasociat cu corticosteroizi cu administrare topică. Pot fi 
utilizați și inhibitorii de calcineurină cu administrare topică, însă aceștia trebuie să fie rezervați numai 
pentru zonele problematice, precum fața, gâtul, zonele intertriginoase și genitale. 
 
Dacă este omisă administrarea unei doze, aceasta va fi administrată cât mai curând posibil. Ulterior, se 
va relua administrarea dozei, la ora planificată obișnuită. 
 



3 
 

Trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului la pacienții care nu au prezentat răspuns după 16 
săptămâni de tratament. Unii pacienți cu răspuns inițial parțial pot prezenta ulterior o îmbunătățire, ca 
urmare a continuării tratamentului după 16 săptămâni. 
 
Grupe speciale de pacienți 
 
Vârstnici (≥65 ani) 
Nu se recomandă nicio ajustare a dozei la pacienţii vârstnici (vezi pct. 5.2). 
 
Insuficiență renală 
Nu este necesară nicio ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. La 
pacienții cu insuficiență renală severă sunt disponibile date foarte limitate (vezi pct. 5.2). 
 
Insuficiență hepatică 
Nu sunt disponibile date la pacienții cu insuficiență hepatică (vezi pct. 5.2). 
 
Greutate corporală 
Nu se recomandă nicio ajustare a dozei în funcție de greutatea corporală (vezi pct. 5.2). 
 
Copii și adolescenți 
Siguranţa şi eficacitatea Dupixent la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. 
Nu sunt disponibile date. 
 
Mod de administrare 
 
Administrare subcutanată 
 
Dupixent se administrează injectabil subcutanat la nivelul coapsei sau abdomenului, cu excepția unei 
zone circulare cu o rază de 5 cm situată periombilical. Dacă injecția este administrată de o altă 
persoană, poate fi utilizată și regiunea superioară a brațului. 
Pentru doza inițială de 600 mg se administrează consecutiv două injecții de Dupixent 300 mg, în două 
locuri de administrare diferite. 
Se recomandă utilizarea alternativă a locurilor de administrare a injecției, la fiecare injecție în parte. 
Dupixent nu trebuie administrat injectabil la nivelul pielii sensibile, lezate sau care prezintă echimoze 
ori cicatrici. 
 
Un pacient își poate autoadministra injectabil Dupixent sau persoana care îngrijește pacientul poate 
administra Dupixent dacă profesionistul din domeniul sănătății stabilește că acest lucru este adecvat. 
Pacienţilor și/sau persoanelor care îngrijesc pacienții trebuie să li se asigure instruirea corespunzătoare 
privind pregătirea și administrarea Dupixent, anterior utilizării, potrivit pct. Instrucțiuni de utilizare 
din prospect. 
 
4.3 Contraindicații 
 
Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1. 
 
4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare 
 
Trasabilitate 
Pentru a îmbunătăți trasabilitatea medicamentelor biologice, denumirea comercială a medicamentului 
administrat și numărul lotului vor fi înregistrate în mod lizibil și complet. 
 
Hipersensibilitate 
Dacă apare o reacție de hipersensibilitate sistemică (imediată sau întârziată), administrarea Dupixent 
trebuie întreruptă imediat și trebuie inițiată terapia adecvată. În studiile clinice au fost raportate cazuri 
foarte rare de boala serului/reacții asemănătoare cu boala serului după administrarea Dupixent (vezi 
pct. 4.8). 
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Infestări cu helminți 
Pacienții cu infestări cu helminți cunoscute au fost excluși de la participarea în studii clinice. Dupixent 
poate influența răspunsul imunologic față de infestările cu helminți prin inhibarea semnalizării IL-4/   
IL-13. Pacienții cu infestări cu helminți preexistente trebuie tratați înainte de inițierea tratamentului cu 
Dupixent. Dacă pacienții se infestează în timpul tratamentului cu Dupixent și nu răspund la 
tratamentul antihelmintic, administrarea Dupixent trebuie întreruptă până la eliminarea infestării. 
 
Evenimente asociate cu conjunctivita 
Pacienții tratați cu Dupixent, în cazul cărora conjunctivita apărută nu se remite ca urmare a 
administrării tratamentului standard, trebuie să fie examinați de către un medic oftalmolog. 
 
Astmul bronșic ca patologie concomitentă 
Siguranța și eficacitatea Dupixent în tratamentul astmului bronșic nu au fost stabilite. Pacienții cu astm 
bronșic concomitent nu trebuie să ajusteze dozele sau să oprească administrarea tratamentelor pentru 
astm bronșic fără a se adresa în prealabil medicului lor. Pacienții cu astm bronșic concomitent trebuie 
monitorizați cu atenție după întreruperea tratamentului cu Dupixent. 
 
Excipienți 
Acest medicament conține sodiu, sub 1 mmol (23 mg) la doza de 300 mg, adică practic “nu conține 
sodiu”. 
 
4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune 
 
Siguranța și eficacitatea utilizării concomitente a Dupixent cu vaccinurile cu virusuri vii nu au fost 
studiate. 
Răspunsul imunologic față de vaccinare a fost evaluat în cadrul unui studiu desfășurat la pacienți cu 
dermatită atopică, tratați cu dupilumab 300 mg administrat la interval de o săptămână, timp de 16 
săptămâni. După administrarea de dupilumab timp de 12 săptămâni, pacienții au fost imunizați cu un 
vaccin DTPa (diftero-tetano-pertussis acelular) (dependent de limfocitul T) și un vaccin meningococic 
polizaharidic (independent de limfocitul T), iar răspunsul imunologic a fost evaluat după 4 săptămâni. 
Răspunsul titrurilor de anticorpi atât față de vaccinul împotriva tetanosului, cât și față de vaccinul 
meningococic polizaharidic a fost similar la pacienții tratați cu dupilumab și la cei la care s-a 
administrat placebo. În cadrul studiului nu au fost observate interacțiuni nefavorabile între nici unul 
dintre vaccinurile cu virusuri non-vii (altele decât vaccinurile cu virusuri vii și vaccinurile cu virusuri 
vii atenuate) și dupilumab. 
 
În consecință, pacienții aflați în tratament cu Dupixent pot fi imunizați cu vaccinuri inactivate sau cu 
virusuri non-vii (altele decât vaccinurile cu virusuri vii și vaccinurile cu virusuri vii atenuate). 
 
În cadrul unui studiu clinic desfășurat la pacienți cu dermatită atopică, au fost evaluate efectele 
dupilumab asupra farmacocineticii substraturilor CYP. Datele colectate în acest studiu nu au indicat 
existența unor efecte clinic relevante ale dupilumab asupra activității CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19, 
CYP2D6 sau CYP2C9. 
 
4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea 
 
Sarcina 
Datele provenite din utilizarea dupilumab la femeile gravide sunt limitate. Studiile la animale nu au 
evidențiat efecte toxice dăunătoare directe sau indirecte asupra funcției de reproducere (vezi pct. 5.3). 
Dupixent nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepția cazului în care beneficiul potențial justifică 
riscul posibil pentru făt. 
 
Alăptarea 
Nu se cunoaște dacă dupilumab se excretă în laptele uman sau se absoarbe sistemic după ingestie. 
Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe tratamentul cu Dupixent, având în 
vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie. 



5 
 

 
Fertilitatea 
Studiile la animale nu au evidențiat tulburări de fertilitate (vezi pct. 5.3). 
 
4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje 
 
Dupixent nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule 
sau de a folosi utilaje. 
 
4.8 Reacții adverse 
 
Rezumatul profilului de siguranță 
Cele mai frecvente reacții adverse au fost reacțiile la locul de administrare a injecției, conjunctivita, 
blefarita și herpesul oral. 
 
În studiile cu monoterapie, proporția pacienților care au întrerupt tratamentul ca urmare a apariției 
evenimentelor adverse a fost de 1,9% în grupul de studiu cu administrare de placebo, 1,9% în grupul 
de tratament cu Dupixent 300 mg administrat la interval de 2 săptămâni, 1,5% în grupul de tratament 
cu Dupixent 300 mg administrat la interval de o săptămână. În studiul cu corticosteroizi cu 
administrare topică utilizați concomitent, proporția pacienților care au întrerupt tratamentul ca urmare 
a apariției evenimentelor adverse a fost de 7,6% în grupul cu administrare de placebo + corticosteroizi 
cu administrare topică, 1,8% în grupul de tratament cu Dupixent 300 mg administrat la interval de      
2 săptămâni + corticosteroizi cu administrare topică și 2,9% în grupul de tratament cu Dupixent 
300 mg administrat la interval de o săptămână + corticosteroizi cu administrare topică. 
 
Lista tabelară a reacțiilor adverse 
Siguranța Dupixent a fost evaluată în patru studii clinice randomizate, dublu-orb, controlate cu 
placebo și în cadrul unui studiu de stabilire a dozelor la pacienții cu dermatită atopică forma moderată 
până la severă. În aceste 5 studii clinice, 1689 subiecți au beneficiat de tratament cu Dupixent 
administrat injectabil subcutanat în asociere sau neasociat cu corticosteroizi cu administrare topică 
(TCS). Un număr total de 305 pacienți au fost tratați cu Dupixent timp de minimum 1 an. 
 
În tabelul 1 sunt enumerate reacțiile adverse observate în studiile clinice, prezentate în funcție de 
clasificarea pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvență, utilizând următoarele categorii: 
foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare   
(≥ 1/10000 și < 1/1000); foarte rare (<1/10000). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse 
sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. 
 
Tabelul 1 Lista reacțiilor adverse 
 

Baza de date MedDRA 
pe aparate, sisteme și 
organe 

Frecvență Reacție adversă 

Infecții și infestări Frecvente Conjunctivită 
Herpes oral 

Tulburări hematologice 
și limfatice 

Frecvente Eozinofilie 

Tulburări ale sistemului 
imunitar 

Foarte rare Boala serului/reacții asemănătoare cu boala serului 

Tulburări ale sistemului 
nervos 

Frecvente Cefalee 

Tulburări oculare Frecvente Conjunctivită alergică 
Prurit ocular 
Blefarită 

Tulburări generale şi la 
nivelul locului de 
administrare 

Foarte frecvente Reacții la locul de administrare a injecției 
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Descrierea reacțiilor adverse selectate 
 
Hipersensibilitate 
După administrarea Dupixent au fost raportate cazuri foarte rare de boala serului/reacții asemănătoare 
cu boala serului (vezi pct. 4.4). 
 
Eczema herpeticum 
În studiile cu monoterapie administrată timp de 16 săptămâni, cazurile de eczema herpeticum au fost 
raportate la <1% dintre pacienții din grupurile de tratament cu Dupixent și la <1% dintre pacienții din 
grupul de studiu cu administrare de placebo. În studiul privind tratamentul cu Dupixent + 
corticosteroizi cu administrare topică, utilizat timp de 52 săptămâni, cazurile de eczema herpeticum au 
fost raportate la 0,2% dintre pacienții din grupurile de tratament cu Dupixent + corticosteroizi cu 
administrare topică și la 1,9% dintre pacienții din grupul de studiu în care a fost utilizat placebo + 
corticosteroizi cu administrare topică. 
 
Eozinofilie 
Eozinofilia tranzitorie a fost raportată la <2% din pacienții tratați cu Dupixent. 
 
Infecții 
În studiile clinice cu monoterapie administrată timp de 16 săptămâni, infecțiile grave au fost raportate 
la 1,0% dintre pacienții din grupul de studiu cu administrare de placebo și la 0,5% dintre pacienții 
tratați cu Dupixent. În studiul CHRONOS, cu durata de 52 săptămâni, infecțiile grave au fost raportate 
la 0,6% dintre pacienții din grupul de studiu cu administrare de placebo și la 0,2% dintre pacienții 
tratați cu Dupixent. 
 
Herpes zoster 
În studiile clinice cu monoterapie administrată timp de 16 săptămâni, cazurile de herpes zoster au fost 
raportate la <0,1% dintre pacienții din grupurile de tratament cu Dupixent și la <1% dintre pacienții 
din grupul de studiu cu administrare de placebo. În studiul privind tratamentul cu Dupixent + 
corticosteroizi cu administrare topică, utilizat timp de 52 săptămâni, cazurile de herpes zoster au fost 
raportate la 1% dintre pacienții tratați cu Dupixent + corticosteroizi cu administrare topică și la 2% 
dintre pacienții din grupul de studiu în care a fost utilizat placebo + corticosteroizi cu administrare 
topică. 
 
Imunogenitate 
Ca în cazul tuturor proteinelor cu indicații terapeutice, există un potenţial de imunogenitate asociat cu 
Dupixent. 
 
În general, răspunsul titrurilor de anticorpi anti-medicament nu a fost asociat cu impactul asupra 
expunerii, siguranței sau eficacității Dupixent. În cadrul unui studiu cu durata de 52 săptămâni, 
aproximativ 3% dintre pacienții grupului de studiu cu administrare de placebo și 2% dintre pacienții 
din grupul de tratament cu Dupixent au prezentat titruri de anticorpi anti-medicament care au persistat 
mai mult de 12 săptămâni. Dintre acești pacienți, 0,7% din grupul de studiu cu administrare de placebo 
și 0,2% din grupul de tratament cu Dupixent au prezentat, de asemenea, titruri de anticorpi 
neutralizanți, care nu au fost asociate, în general, cu pierderea eficacității. 
 
La nivelul potențialului total de expunere, mai puțin de 0,1% dintre pacienți au prezentat răspunsuri cu 
titruri mari de anticorpi anti-medicament asociate cu expunere și eficacitate reduse. În plus, a existat 
un pacient cu boala serului și un alt pacient cu reacție adversă asemănătoare cu boala serului (<0,1%) 
asociate cu titruri mari de anticorpi anti-medicament (vezi pct. 4.4). 
 
Raportarea reacțiilor adverse suspectate 
Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru 
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din 
domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului 
național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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4.9 Supradozaj 
 
Nu este disponibil niciun tratament specific pentru supradozajul cu Dupixent. În cazul supradozajului, 
pacientul trebuie monitorizat pentru orice semne sau simptome de reacții adverse și trebuie instituit 
imediat tratamentul simptomatic corespunzător. 
 
 
5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE 
 
5.1 Proprietăți farmacodinamice 
 
Grupa farmacoterapeutică:  
Codul ATC: nealocat încă 
 
Mecanism de acțiune 
Dupilumab este un anticorp monoclonal uman de tip IgG4 care exercită o acțiune inhibitorie asupra 
semnalizării celulare a interleukinei-4 și interleukinei-13. Dupilumab inhibă semnalizarea celulară a 
IL-4 prin intermediul receptorului de tip I (IL-4Rα/γc), precum și semnalizarea celulară a IL-4 și IL-13 
prin intermediul receptorului de tip II (IL-4Rα/IL-13Rα). 
IL-4 și IL-13 sunt citokine cheie de tip 2 (incluzând limfocitele T helper de tip 2) implicate în 
patogenia dermatitei atopice. 
 
Efecte farmacodinamice 
În studiile clinice, tratamentul cu dupilumab a fost asociat cu scăderea concentrațiilor biomarkerilor 
imunologici de tip 2, precum chimiokina timică reglată de activare (TARC/CCL17), IgE serice totale 
și IgE serice specifice față de alergen, comparativ cu valorile inițiale. La administrarea tratamentului 
cu Dupixent a fost observată o scădere a concentrației plasmatice a lactat dehidrogenazei (LDH), un 
biomarker asociat cu activitatea bolii și severitatea dermatitei atopice. 
 
Eficacitate și siguranță clinică 
Eficacitatea și siguranța Dupixent administrat în monoterapie și în asociere cu corticosteroizi cu 
administrare topică au fost evaluate în trei studii pivot randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo 
(SOLO 1, SOLO 2 și CHRONOS) la 2119 pacienți cu vârsta de 18 ani și peste, care prezintă dermatită 
atopică forma moderată până la severă, definită pe baza unui scor IGA  ≥3 (Investigator’s Global 
Assessment, Evaluarea Globală a medicului Investigator), a unui scor EASI ≥16 (Eczema Area and 
Severity Index, Indicele de Evaluare a Severității și Ariei Eczemei) și a interesării unei arii minime a 
suprafeței corporale de  ≥10%. Pacienții eligibili înrolați în cele trei studii au prezentat un răspuns 
anterior inadecvat la medicația topică administrată. 
 
În toate cele trei studii, pacienții au utilizat 1) o doză inițială de Dupixent 600 mg (două injecții de 
300 mg) în ziua 1, urmată de administrarea dozei de 300 mg la interval de 2 săptămâni; 2) o doză 
inițială de Dupixent 600 mg (două injecții de 300 mg) în ziua 1, urmată de administrarea dozei de   
300 mg la interval de o săptămână sau 3) placebo conform unei scheme similare. În toate studiile, 
Dupixent a fost administrat injectabil subcutanat. Dacă a fost necesară combaterea simptomelor 
intolerabile de dermatită atopică, pacienților le-a fost permisă administrarea tratamentului de urgență 
(care a inclus corticosteroizi cu administrare topică și potență foarte mare sau imunosupresoare 
sistemice) potrivit deciziei medicului investigator. Pacienții care au beneficiat de tratament de urgență 
au fost considerați non-responderi. 
 
Studiul SOLO 1 a înrolat 671 pacienți (224 alocați la placebo, 224 alocați la Dupixent 300 mg 
administrat la interval de 2 săptămâni și 223 alocați la Dupixent 300 mg administrat la interval de o 
săptămână), iar durata perioadei de tratament a fost de 16 săptămâni. 
 
Studiul SOLO 2 a înrolat 708 pacienți (236 alocați la placebo, 233 alocați la Dupixent 
300 mg administrat la interval de 2 săptămâni și 239 alocați la Dupixent 300 mg administrat la interval 
de o săptămână), iar durata perioadei de tratament a fost de 16 săptămâni. 
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Studiul CHRONOS a înrolat 740 pacienți (315 alocați la placebo + corticosteroizi cu administrare 
topică, 106 alocați la Dupixent 300 mg la interval de 2 săptămâni + corticosteroizi cu administrare 
topică și 319 alocați la Dupixent 300 mg la interval de o săptămână + corticosteroizi cu administrare 
topică), iar durata perioadei de tratament a fost de 52 săptămâni. Pacienții au fost alocați la tratament 
cu Dupixent sau placebo asociat cu corticosteroizi cu administrare topică conform schemei de 
tratament standardizat, începând de la momentul inițial. Pacienților le-a fost permisă și utilizarea 
inhibitorilor de calcineurină cu administrare topică. 
 
Criterii finale de evaluare 
 
În toate cele trei studii pivot, criteriile finale principale de evaluare coroborate au fost proporția 
pacienților cu scor 0 sau 1 la evaluarea globală a medicului investigator (IGA) (tegumente “intacte” 
sau “aproape intacte”) și o scădere de ≥ 2 puncte pe o scală IGA de la 0 la 4, precum și proporția 
pacienților care au prezentat o îmbunătățire de minimum 75 % a scorului EASI (EASI-75) de la 
momentul inițial la săptămâna 16. Alte efecte evaluate au inclus proporția pacienților care au prezentat 
o îmbunătățire de minimum 50% și de 90 % a scorului EASI (EASI-50 și respectiv EASI-90), 
diminuarea pruritului, cuantificată cu ajutorul Scalei numerice de evaluare a intensității maxime a 
pruritului, precum și modificarea procentuală a rezultatelor pe Scala de evaluare a severității 
dermatitei atopice (SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD)) de la momentul inițial la săptămâna 16. 
Criteriile finale secundare suplimentare de evaluare au inclus valoarea medie a modificării, de la 
momentul inițial la săptămâna 16, a scorurilor pentru Evaluarea eczemei din perspectiva pacientului 
(Patient Oriented Eczema Measure, POEM), Indicele dermatologic al calității vieții (Dermatology Life 
Quality Index, DLQI) și Scala de evaluare a depresiei și anxietății în mediul spitalicesc (Hospital 
Anxiety and Depression Scale, HADS). În studiul CHRONOS, eficacitatea a fost evaluată și în 
săptămâna 52. 
 
Caracteristici inițiale 

În toate grupele de tratament din studiile cu monoterapie (SOLO 1 și SOLO 2), vârsta medie a fost de 
38,3 ani, greutatea corporală medie a fost de 76,9 kg, au fost înrolați pacienți de sex feminin în 
proporție de 42,1%, pacienți caucazieni în proporție de 68,1%, pacienți asiatici 21,8% și pacienți de 
rasă neagră în proporție de 6,8%. În aceste studii, 51,6% din pacienți au prezentat un scor IGA 3 la 
momentul inițial (dermatită atopică forma moderată), 48,3% din pacienți au prezentat un scor IGA 4 la 
momentul inițial (dermatită atopică forma severă) și 32,4% din pacienți au utilizat un tratament 
anterior cu imunosupresoare sistemice. Valoarea medie a scorului EASI inițial a fost de 33,0, valoarea 
inițială a scorului mediu săptămânal pe Scala numerică de evaluare a intensității pruritului a fost de 
7,4, valoarea medie a scorului SCORAD inițial a fost de 67,8, valoarea medie a scorului POEM inițial 
a fost de 20,5, valoarea medie a scorului DLQI inițial a fost de 15,0, iar valoarea medie a scorului 
HADS total la momentul inițial a fost de 13,3. 

În studiul privind tratamentul asociat cu corticosteroid cu administrare topică (CHRONOS), în toate 
grupele de tratament, vârsta medie a fost de 37,1 ani, greutatea corporală medie a fost de 74,5 kg, au 
fost înrolați pacienți de sex feminin în proporție de 39,7%, pacienți caucazieni în proporție de 66,2%, 
pacienți asiatici 27,2% și pacienți de rasă neagră în proporție de 4,6%. În acest studiu, 53,1% din 
pacienți au prezentat un scor IGA 3 la momentul inițial și 46,9% din pacienți au prezentat un scor IGA 
4 la momentul inițial, iar 33,6% din pacienți au utilizat un tratament anterior cu imunosupresoare 
sistemice. Valoarea medie a scorului EASI inițial a fost de 32,5, valoarea inițială a scorului mediu 
săptămânal pe Scala numerică de evaluare a intensității pruritului a fost de 7,3, valoarea medie a 
scorului SCORAD inițial a fost de 66,4, valoarea medie a scorului POEM inițial a fost de 20,1, 
valoarea medie a scorului DLQI inițial a fost de 14,5, iar valoarea medie a scorului HADS total la 
momentul inițial a fost de 12,7. 
 
Răspuns clinic 
 
Studiile cu monoterapie administrată timp de 16 săptămâni (SOLO 1 și SOLO 2) 
 
În studiile SOLO 1 și SOLO 2, de la momentul inițial la săptămâna 16, o proporție semnificativ mai 
mare de pacienți randomizați la tratamentul cu Dupixent au obținut un răspuns 0 sau 1 conform 
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evaluării globale a medicului investigator, un scor EASI-75 și/sau o îmbunătățire de >4 puncte a 
scorului pe Scala numerică de evaluare a intensității pruritului, comparativ cu placebo (vezi tabelul 2). 
 
O proporție semnificativ mai mare de pacienți randomizați la tratamentul cu Dupixent au obținut o 
îmbunătățire rapidă a scorului pe Scala numerică de evaluare a intensității pruritului, comparativ cu 
placebo (definită ca îmbunătățirea cu ≥4 puncte încă din săptămâna 2, p <0,01), iar proporția 
pacienților care prezintă răspuns la tratament, potrivit scorului pe Scala numerică de evaluare a 
pruritului, a continuat să crească pe parcursul perioadei de tratament. Îmbunătățirea scorului pe Scala 
numerică de evaluare a intensității pruritului a apărut simultan cu îmbunătățirea semnelor obiective ale 
dermatitei atopice. 
 
Figura 1 și Figura 2 prezintă modificarea medie, exprimată procentual, a scorului EASI de la 
momentul inițial la săptămâna 16 și respectiv modificarea medie, exprimată procentual, a scorului pe 
Scala numerică de evaluare a intensității pruritului, de la momentul inițial la săptămâna 16. 
 
Tabelul 2: Rezultatele obținute în săptămâna 16 privind eficacitatea Dupixent administrat în 
monoterapie (FAS) 
 SOLO 1 (FAS)a SOLO 2 (FAS)a 

 Placebo 
 

Dupixent 
300 mg la 
interval de     

2 săptămâni 

Dupixent 
300 mg la 

interval de o 
săptămână  

Placebo Dupixent 
300 mg la 
interval de       

2 săptămâni  

Dupixent 
300 mg la 

interval de o 
săptămână  

Pacienți randomizați 224 224 223 236 233 239 
IGA 0 sau 1b, % responderic 10,3% 37,9%e 37,2%e 8,5% 36,1%e 36,4%e 
EASI-50, % responderic 24,6% 68,8%e 61,0%e 22,0% 65,2%e 61,1%e 
EASI-75, % responderic 14,7% 51,3%e 52,5%e 11,9% 44,2%e 48,1%e 
EASI-90, % responderic 7,6% 35,7%e 33,2%e 7,2% 30,0%e 30,5%e 
Modificarea medie % LS a 
EASI față de momentul 
inițial (+/-ES) 

-37,6% 
(3,28) 

-72,3%e 
(2,63) 

-72,0%e 
(2,56) 

-30,9% 
(2,97) 

-67,1%e 

(2,52) 
-69,1%e 
(2,49) 

Modificarea medie % LS a 
SCORAD față de momentul 
inițial (+/-ES) 

-29,0% 
(3,21) 

-57,7%e  
(2,11) 

-57,0%e 
(2,11) 

-19,7% 
(2,52) 

-51,1%e 
(2,02) 

-53,5%e 
(2,03) 

Modificarea medie % LS a 
scorului pe Scala numerică 
a intensității pruritului față 
de momentul inițial (+/-ES) 

-26,1% 
(3,02) 

-51,0%e 
(2,50) 

-48,9%e 
(2,60) 

-15,4% 
(2,98) 

-44,3%e 
(2,28) 

-48,3%e 
(2,35) 

Număr de pacienți cu scor  > 
4 pe Scala numerică a 
evaluării intensității 
pruritului 

212 213 201 221 225 228 

Scala numerică de evaluare 
a intensității pruritului 
(îmbunătățire >4 puncte), % 
responderic, d  

12,3% 
 

40,8%e 
 

40,3%e  9,5% 
 

36,0 %e 
 

39,0%e 

LS = ajustare prin metoda celor mai mici pătrate; ES= eroare standard 
a Setul complet de date pentru analiza populațională (Full Analysis Set, FAS) include toți pacienții 
randomizați. 
b Responderul a fost definit ca un pacient cu scor 0 sau 1 conform evaluării globale a medicului 
investigator (tegument “intact” sau “aproape intact”) în condițiile unei scăderi cu > 2 puncte pe scala 
0-4 conform evaluării globale a medicului investigator. 
c Pacienții care au beneficiat de tratament de urgență sau la care datele sunt incomplete au fost 
considerați non-responderi. 
d O proporție semnificativ mai mare de pacienți aflați în tratament cu Dupixent au prezentat o 
îmbunătățire cu ≥ 4 puncte a scorului pe Scala numerică de evaluare a intensității pruritului comparativ 
cu placebo în săptămâna 2 (p <0,01). 
e valoare p <0,0001 



10 
 

Figura 1: Valoarea medie a modificării scorului EASI exprimată % în studiile SOLO 1a și 
SOLO 2a (FAS)b 
 

 
 
LS = ajustare prin metoda celor mai mici pătrate 

a În cadrul analizelor primare ale datelor privind criteriile finale de evaluare a eficacității, pacienții care 
au beneficiat de tratament de urgență sau la care datele sunt incomplete au fost considerați non-
responderi. 
b Setul complet de date pentru analiza populațională (FAS) include toți pacienții randomizați. 
 
Figura 2: Valoarea medie a modificării, exprimate %, a scorului pe Scala numerică de evaluare 
a intensității pruritului față de momentul inițial în studiile SOLO 1a și SOLO 2a (FAS)b 

 

 

 
 
LS = ajustare prin metoda celor mai mici pătrate 

a În cadrul analizelor primare ale datelor privind criteriile finale de evaluare a eficacității, pacienții care 
au beneficiat de tratament de urgență sau la care datele sunt incomplete au fost considerați non-
responderi. 
b Setul complet de date pentru analiza populațională (FAS) include toți pacienții randomizați. 
 
Efectele tratamentului în subgrupele din studiile SOLO 1 și SOLO 2 (greutate corporală, vârstă, sex, 
rasă și tratament de fond, inclusiv imunosupresoare) au fost concordante cu rezultatele obținute la 
nivelul populației generale incluse în studiu.  
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SOLO 2 

Săptămâni Săptămâni 

SOLO 1 

Dupixent 300 mg la 2 săptămâni, analiza primară a datelor (N=224) 

Placebo, analiza primară a datelor (N=224) 

Dupixent 300 mg la 2 săptămâni, analiza primară a datelor (N=233) 

Placebo, analiza primară a datelor (N=236) 

SOLO 1 SOLO 2 

Săptămâni Săptămâni 

Dupixent 300 mg la 2 săptămâni, analiza primară a datelor (N=224) 

Placebo, analiza primară a datelor (N=224) 

Dupixent 300 mg la 2 săptămâni, analiza primară a datelor (N=233) 

Placebo, analiza primară a datelor (N=236) 
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Studiul cu tratament asociat cu corticosteroid cu administrare topică utilizat timp de 52 săptămâni 
(CHRONOS) 
În studiul CHRONOS, de la momentul inițial la săptămâna 16, o proporție semnificativ mai mare de 
pacienți randomizați la Dupixent 300 mg administrat la interval de 2 săptămâni + corticosteroizi cu 
administrare topică au obținut un răspuns 0 sau 1 conform evaluării globale a medicului investigator, 
un scor EASI-75 și/sau o îmbunătățire cu >4 puncte a scorului pe Scala numerică de evaluare a 
intensității pruritului, comparativ cu placebo + corticosteroizi cu administrare topică (vezi tabelul 3). 
 
O proporție semnificativ mai mare de pacienți randomizați la tratamentul cu Dupixent + corticosteroizi 
cu administrare topică a obținut o îmbunătățire rapidă a scorului pe Scala numerică de evaluare a 
intensității pruritului, comparativ cu placebo + corticosteroizi cu administrare topică (definită ca 
îmbunătățirea cu ≥4 puncte încă din săptămâna 2, p <0,01), iar proporția pacienților care au răspuns la 
tratament, potrivit scorului pe Scala numerică de evaluare a pruritului, a continuat să crească pe 
parcursul perioadei de tratament. Îmbunătățirea scorului pe Scala numerică de evaluare a intensității 
pruritului a apărut simultan cu îmbunătățirea semnelor obiective ale dermatitei atopice. 
 

Figura 3 și Figura 4 prezintă valoarea medie a modificării scorului EASI exprimată procentual și 
respectiv valoarea medie a modificării, exprimate procentual, a scorului pe Scala numerică de evaluare 
a intensității pruritului, de la momentul inițial la săptămâna 52 în studiul CHRONOS. 
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Tabelul 3: Rezultatele privind eficacitatea Dupixent asociat cu corticosteroizi cu administrare 
topică obținute în săptămâna 16 și săptămâna 52 a studiului CHRONOS 

LS = ajustare prin metoda celor mai mici pătrate; ES = eroare standard 
a Toți pacienții au urmat tratament de fond cu corticosteroid cu administrare topică și le-a fost permisă 
utilizarea inhibitorilor de calcineurină cu administrare topică. 
b Setul complet de date pentru analiza populațională (FAS) include toți pacienții randomizați. FAS din 
săptămâna 52 include toți pacienții randomizați cu minimum un an înainte de data limită a analizei 
primare a datelor. 
c Responderul a fost definit ca un pacient cu scor 0 sau 1 conform evaluării globale a medicului 
investigator (tegument “intact” sau “aproape intact”) în condițiile unei scăderi cu > 2 puncte pe scala 
IGA 0-4 conform evaluării globale a medicului investigator. 
d Pacienții care au beneficiat de tratament de urgență sau la care datele sunt incomplete au fost 
considerați non-responderi. 
e O proporție semnificativ mai mare de pacienți aflați în tratament cu Dupixent au prezentat o 
îmbunătățire cu ≥ 4 puncte a scorului pe Scala numerică de evaluare a intensității pruritului comparativ 
cu placebo în săptămâna 2 (p <0,05). 
f Valoare p <0,0001 
g Valoare p = 0,0015 
h Valoare p = 0,0003 
i Valoare p = 0,0005 
 

 Săptămâna 16 (FAS)b Săptămâna 52 (FAS săptămâna 52)b 

 Placebo + 
corticosteroizi 

cu 
administrare 
topică (TCS) 

Dupixent 
300 mg la 
interval de  

2 săptămâni 
+ TCS 

Dupixent 
300 mg la 

interval de o 
săptămână + 

TCS 

Placebo +  
TCS 

Dupixent 
300 mg la 
interval de  

2 săptămâni 
+ TCS 

Dupixent 
300 mg la 

interval de o 
săptămână + 

TCS 
Pacienți randomizați 315 106 319 264 89 270 

IGA 0 sau 1b, 
% responderic 

12,4% 38,7%f 39,2%f 12,5% 36,0%f 40,0%f 

EASI-50, 
% responderic 

37,5% 80,2%f 78,1%f 29,9% 78,7%f 70,0%f 

EASI-75, 
% responderic 

23,2% 68,9%f 63,9%f 21,6% 65,2%f 64,1%f 

EASI-90, 
% responderic 

11,1% 39,6%f 43,3%f 15,5% 50,6%f 50,7%f 

Modificarea medie 
% LS a EASI față de 
momentul inițial (+/-
ES) 

-48,4% 
(3,82) 

-80,5%f 
(6,34) 

-81,5%f 

(5,78) 
-60,9% 
(4,29) 

-84,9%g 
(6,73) 

-87,8%h 
(6,19) 

Modificarea medie 
% LS a SCORAD 
față de momentul 
inițial (+/-ES) 

-36,2% 
(1,66) 

-63,9%f 
(2,52) 

-65,9%f 
(1,49) 

-47,3% 
(2,18) 

-69,7%f 
(3,06) 

-70,4%f 
(1,72) 

Modificarea medie 
% LS a scorului pe 
Scala numerică a 
intensității pruritului 
față de momentul 
inițial (+/- ES) 

-30,3% 
(2,36) 

-56,6%f 
(3,95) 

-57,1%f 
(2,11) 

-31,7% 
(3,95) 

-57,0%i 

(6,17) 
-56,5%f 

(3,26) 

Număr de pacienți cu 
scor  > 4 pe Scala 
numerică a evaluării 
intensității pruritului 

299 102 295 249 86 249 

Scala numerică de 
evaluare a 
intensității pruritului 
(îmbunătățire >4 
puncte), % 
responderic, d  

19,7% 58,8%f 50,8%f  12,9% 51,2%f 39,0%f 
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Figura 3: Valoarea medie a modificării exprimate procentual a scorului EASI în studiul 
CHRONOSa (setul complet de date pentru analiza populațională din săptămâna 52)b 
 

 
LS = ajustare prin metoda celor mai mici pătrate 
a În cadrul analizelor primare ale datelor privind criteriile finale de evaluare a eficacității, pacienții care 
au beneficiat de tratament de urgență sau la care datele sunt incomplete au fost considerați non-
responderi. 
b Setul complet de date pentru analiza populațională (FAS) din săptămâna 52 include toți pacienții 
randomizați cu minimum un an înainte de data limită a analizei primare a datelor. 
 
Figura 4: Valoarea medie a modificării exprimate procentual a scorului pe Scala de evaluare a 
intensității pruritului în studiul CHRONOSa (Setul complet de date pentru analiza 
populațională FAS din săptămâna 52)b 

 

 
 
LS = ajustare prin metoda celor mai mici pătrate 
a În cadrul analizelor primare ale datelor privind criteriile finale de evaluare a eficacității, pacienții care 
au beneficiat de tratament de urgență sau la care datele sunt incomplete au fost considerați non-
responderi. 
b FAS din săptămâna 52 include toți pacienții randomizați cu minimum un an înainte de data limită a 
analizei primare a datelor. 
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Săptămâni 

Dupixent 300 mg la 2 săptămâni + TCS, analiza primară a datelor (N=89) 

Placebo + TCS, analiza primară a datelor (N=264) 
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Săptămâni 

Dupixent 300 mg la 2 săptămâni + TCS, analiza primară (N=89) 

Placebo + TCS, analiză primară (N=264) 
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Efectele tratamentului în subgrupele din studiul CHRONOS (greutate corporală, vârstă, sex, rasă și 
tratament de fond, inclusiv imunosupresoare) au fost concordante cu rezultatele obținute la nivelul 
populației generale incluse în studiu.  
 
Răspunsul clinic la pacienții necontrolați în mod adecvat cu ciclosporină sau care prezintă 
intoleranță la ciclosporină sau în cazul cărora tratamentul cu ciclosporină nu este recomandat 
(studiul CAFE) 
 
Studiul CAFE a evaluat eficacitatea tratamentului cu Dupixent administrat în asociere cu 
corticosteroizi cu administrare topică în comparație cu placebo pe parcursul unei perioade de tratament 
cu durata de 16 săptămâni, la pacienți adulți cu dermatită atopică necontrolați în mod adecvat cu 
ciclosporină administrată oral sau care prezintă intoleranță la ciclosporină administrată oral sau în 
cazul cărora acest tratament este contraindicat în prezent sau nu este recomandabil din punct de vedere 
medical. 
 
Au fost înrolați în total 325 de pacienți, dintre care 210 au fost expuși anterior la ciclosporină și 115 nu 
au fost niciodată expuși la ciclosporină, întrucât tratamentul cu ciclosporină a fost considerat 
nerecomandabil din punct de vedere medical în cazurile respective. Vârsta medie a fost de 38,4 ani, au 
fost înrolați pacienți de sex feminin în proporție de 38,8%, valoarea medie a scorului EASI la 
momentul inițial a fost 33,1, valoarea medie a ariei suprafeței corporale a fost de 55,7, valoarea medie 
săptămânală a scorului pe Scala numerică de evaluare a intensității pruritului la momentul inițial a fost 
de 6,4, valoarea medie a scorului SCORAD la momentul inițial a fost de 67,2, iar valoarea medie a 
DLQI la momentul inițial a fost de 13,8. 
 
Criteriul final principal de evaluare a fost proporția pacienților cu scor EASI-75 în săptămâna 16. 
Criteriile finale principale și secundare de evaluare pentru studiul CAFE în săptămâna 16 sunt 
prezentate în tabelul 4. 
 
Tabelul 4: Rezultatele criteriilor finale principale și secundare de evaluare în studiul CAFÉ 

 Placebo + 
corticosteroizi 

cu 
administrare 

topică 

Dupixent 
300 mg  la interval 
de 2 săptămâni + 
corticosteroizi cu 

administrare 
topică 

Dupixent 300 mg la interval 
de o 

săptămână+corticosteroizi 
cu administrare topică 

Pacienți randomizați 108 107 110 
EASI-75, 
% responderi 

29,6% 62,6% 59,1% 

Modificarea medie % 
LS a EASI față de 
momentul inițial (+/-
ES) 

-46,6 
(2,76) 

-79,8 
(2,59) 

-78,2 
(2,55) 

Modificarea medie % 
LS a scorului pe 
Scala numerică a 
intensității pruritului 
față de momentul 
inițial (+/- ES) 

-25,4% 
(3,39) 

-53,9% 
(3,14) 

-51,7% 
(3,09) 

Modificarea medie % 
LS a SCORAD față 
de momentul inițial 
(+/- ES) 

-29,5% 
(2,55) 

-62,4% 
(2,48) 

-58,3% 
(2,45) 

Modificarea medie 
LS a scorului DLQI 
față de momentul 
inițial (ES) 

-4,5 
(0,49) 

-9,5 
(0,46) 

-8,8  
(0,45) 



15 
 

 
În subgrupul de pacienți din studiul CHRONOS cu durata de 52 săptămâni, pacienți comparabili cu 
populația studiului CAFE, 69,6% din pacienții tratați cu Dupixent 300 mg administrat la interval de    
2 săptămâni au obținut scorul EASI-75, comparativ cu 18,0% din pacienții la care s-a administrat 
placebo în săptămâna 16, iar în săptămâna 52, o proporție de 52,4 % din pacienții tratați cu Dupixent 
300 mg administrat la interval de 2 săptămâni au obținut scorul EASI-75, comparativ cu 18,6% din 
pacienții grupului la care s-a administrat placebo. În acest subgrup, modificarea exprimată procentual a 
scorului pe Scala de evaluare a intensității pruritului față de valoarea inițială a fost de -51,4% față de        
-30,2% în săptămâna 16 și de -54,8% față de -30,9% în săptămâna 52, pentru grupul de tratament  cu 
Dupixent 300 mg administrat la interval de 2 săptămâni și, respectiv, pentru grupul de studiu cu 
administrare de placebo. 

Stabilitatea și durabilitatea răspunsului (studiul SOLO CONTINUE) 

Pentru a evalua stabilitatea și durabilitatea răspunsului, subiecții tratați cu Dupixent timp de 16 
săptămâni în studiile SOLO 1 și SOLO 2, care au obținut un scor 0 sau 1 la Evaluarea globală a 
medicului investigator sau un scor EASI-75 au fost re-randomizați în studiul SOLO CONTINUE 
pentru o perioadă suplimentară de tratament cu Dupixent sau administrare de placebo, cu durata de 36 
săptămâni, totalizând astfel o perioadă de tratament cu durata de 52 săptămâni. Criteriile finale de 
evaluare au fost cuantificate în săptămâna 51 sau în săptămâna 52. 
 
Criteriile principale finale de evaluare coroborate au fost diferența dintre valoarea inițială (săptămâna 
0) și valoarea din săptămâna 36 a modificării, exprimate procentual, a scorului EASI din studiile 
SOLO 1 și SOLO 2 și proporția de pacienți cu scor EASI-75 în săptămâna 36, dintre pacienții cu scor 
EASI-75 la momentul inițial.  
 
Pacienții care au continuat tratamentul cu aceeași schemă administrată în studiile SOLO 1 și SOLO 2 
(300 mg la interval de 2 săptămâni sau 300 mg la interval de o săptămână) au demonstrat efectul optim 
în privința stabilității răspunsului clinic, în timp ce eficacitatea obținută cu alte scheme de tratament   
s-a diminuat, într-un mod dependent de doză. 
 
Criteriile finale principale și secundare de evaluare pentru studiul SOLO CONTINUE la 52 de 
săptămâni sunt prezentate în tabelul 5. 
 
Tabelul 5: Rezultatele criteriilor finale principale și secundare de evaluare în studiul SOLO 
CONTINUE 
 
 Placebo Dupilumab 300 mg 
 

N=83 

La interval de 
8 săptămâni 

N=84 

La interval de 
4 săptămâni 

N=86 

La interval de    
2 săptămâni/  

la interval de o 
săptămână 

N=169 
Criterii finale principale de evaluare 
coroborate 

    

Modificarea medie LS (SE) de la momentul 
inițial la săptămâna 36 a scorului EASI, 
exprimată procentual, față de valoarea 
inițială din studiul precursor 

21,7 
(3,13) 

6,8*** 
(2,43) 

3,8*** 

(2,28) 
0,1*** 
(1,74) 

Proporția pacienților cu EASI-75 în 
săptămâna 36 dintre pacienții cu EASI-75 la 
momentul inițial, n (%) 

24/79 
(30,4%) 

45/82* 
(54,9%) 

49/84** 
(58,3%) 

116/162*** 

(71,6%) 

Criterii finale secundare cheie de evaluare     
Proporția pacienților din subgrupul 
pacienților cu IGA (0,1) la momentul inițial, 
al căror răspuns IGA în săptămâna 36 a fost 

18/63 
(28,6) 

32/64† 
(50,0) 

41/66** 
(62,1) 

89/126*** 

(70,6) 
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 Placebo Dupilumab 300 mg 
 

N=83 

La interval de 
8 săptămâni 

N=84 

La interval de 
4 săptămâni 

N=86 

La interval de    
2 săptămâni/  

la interval de o 
săptămână 

N=169 
stabil în intervalul de 1 punct, n (%) 
Proporția pacienților din subgrupul 
pacienților cu IGA (0,1) la momentul inițial, 
care au prezentat IGA (0,1) în săptămâna 36, 
n (%) 

9/63 
(14,3) 

21/64† 
(32,8) 

29/66**  (43,9) 68/126*** 
(54,0) 

Proporția pacienților al căror scor pe Scala 
numerică de evaluare a intensității maxime a 
pruritului a crescut cu ≥3 puncte de la 
momentul inițial la săptămâna 35 în 
subgrupul de pacienți cu scor ≤7 pe Scala 
numerică de evaluare a intensității maxime a 
pruritului la momentul inițial, n (%) 

56/80 
(70,0) 

45/81 
(55,6) 

41/83† 
(49,4) 

57/168*** 

(33,9) 

†P<0,05; *P<0,01; **P<0,001; ***P≤0,0001 
 
În studiul SOLO CONTINUE, a fost observată o tendință de creștere a pozitivității anticorpilor anti-
medicament apăruți la administrarea tratamentului odată cu creșterea intervalelor dintre administrările 
dozelor. Anticorpi anti-medicament apăruți la tratament: la interval de o săptămână: 1,2%; la interval 
de 2 săptămâni: 4,3%; la interval de 4 săptămâni: 6,0%; la interval de 8 săptămâni: 11,7%. Titrurile de 
anticorpi anti-medicament care persistă mai mult de 12 săptămâni: la interval de o săptămână: 0,0%; la 
interval de 2 săptămâni: 1,4%; la interval de 4 săptămâni: 0,0%; la interval de 8 săptămâni: 2,6%. 
 
Calitatea vieții/Rezultatele raportate de pacienți 
 
În ambele studii cu monoterapie (SOLO 1 și SOLO 2), atât Dupixent 300 mg administrat la interval de 
2 săptămâni cât și Dupixent 300 mg administrat la interval de o săptămână au ameliorat semnificativ 
simptomele raportate de pacienți și impactul dermatitei atopice asupra somnului și a calității vieții 
corelate cu starea de sănătate, cuantificate cu scorurile totale POEM și respectiv DLQI, la 16 
săptămâni comparativ cu placebo. O proporție semnificativ mai mare de pacienți din grupurile de 
tratament cu Dupixent a prezentat scăderi clinic relevante ale scorurilor totale POEM și DLQI (fiecare 
definită ca îmbunătățirea cu ≥4 puncte) de la momentul inițial și până în săptămâna 16, comparativ cu 
grupul placebo. În plus, simptomele de anxietate și depresie, cuantificate cu ajutorul scorului total 
HADS, au fost semnificativ diminuate la 16 săptămâni în grupurile de tratament cu Dupixent 
comparativ cu placebo. Într-un subgrup de pacienți cu scoruri ≥8 pe subscala HADS a anxietății sau a 
depresiei la momentul inițial (valoarea limită pentru anxietate sau depresie), o proporție mai mare de 
pacienți din grupele de tratament cu Dupixent au obținut scoruri<8 pe subscalele HADS de anxietate și 
depresie în săptămâna 16 comparativ cu placebo (vezi tabelul 6). 
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Tabelul 6: Rezultatele suplimentare ale criteriilor finale secundare de evaluare a Dupixent 
administrat în monoterapie în săptămâna 16 
 Monoterapie 
 SOLO 1 în săptămâna 16 SOLO 2 în săptămâna 16 
 Placebo 

 
Dupixent 
300 mg la 
interval de        

2 săptămâni 

Dupixent 
300 mg la 

interval de o 
săptămână 

Placebo 
 

Dupixent 
300 mg la 
interval de      

2 săptămâni  

Dupixent 
300 mg la 

interval de o 
săptămână 

Pacienți randomizați 224 224 223 236 233 239 
Modificarea medie 
% LS a scorului 
DLQI față de 
momentul inițial 
(ES) 

-5,3 
(0,50)  

-9,3a 
(0,40) 

-9,0a 
(0,40)  

-3,6 
(0,50) 

-9,3a 
(0,38) 

-9,5a 
(0,39) 

Modificarea medie 
% LS a scorului 
POEM față de 
momentul inițial 
(ES) 

-5,1 
(0,67) 

-11,6a 
(0,49) 

-11,0a 
(0,50) 

-3,3 
(0,55) 

-10,2a 
(0,49) 

-11,3a 
(0,52) 

Modificarea medie 
% LS a scorului 
HADS față de 
momentul inițial 
(ES) 

-3,0 
(0,65) 

-5,2b 
(0,54) 

-5,2b 
(0,51) 

-0,8 
(0,44) 

-5,1a 
(0,39) 

-5,8a 
(0,38) 

 
Număr de pacienți 
cu scor DLQI ≥4 la 
momentul inițial  

213 209 209 225 223 234 

Scor DLQI 
(îmbunătățire cu   
≥4 puncte), % 
responderi 

30,5% 64,1%a 58,4%a 27,6% 73,1%a 62,0%a 

 
Număr de pacienți 
cu scor POEM ≥4 la 
momentul inițial 

223 222 222 234 233 239 

Scor POEM 
(îmbunătățire cu   
≥4 puncte), % 
responderi 

26,9% 67,6%a 63,1%a 24,4% 71,7%a 64,0%a 

 
Număr de pacienți 
cu scoruri ≥8 pe 
subscala HADS-
anxietate sau 
HADS-depresie la 
momentul inițial 

97 100 102 115 129 136 

Pacienți care obțin 
un scor <8 pe 
subscala HADS-
anxietate și HADS-
depresie, % 

12,4% 41,0%a 36,3%b 6,1% 39,5%a 41,2%a 

LS = ajustare prin metoda celor mai mici pătrate; ES = eroare standard 
a valoare p <0,0001 
b valoare p <0,001 
 
În studiul cu tratament asociat cu corticosteroid cu administrare topică (CHRONOS), Dupixent 
300 mg administrat la interval de 2 săptămâni + corticosteroizi cu administrare topică și Dupixent 
300 mg administrat la interval de o săptămână + corticosteroizi cu administrare topică au ameliorat 
simptomele raportate de pacienți și impactul dermatitei atopice asupra somnului și a calității vieții 
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corelate cu starea de sănătate, cuantificate cu scorurile totale POEM și respectiv DLQI, la 52 de 
săptămâni, comparativ cu placebo + corticosteroizi cu administrare topică. O proporție mai mare de 
pacienți din grupele de tratament cu Dupixent 300 mg administrat la interval de 2 săptămâni + 
corticosteroizi cu administrare topică și Dupixent 300 mg administrat la interval de o săptămână + 
corticosteroizi cu administrare topică au prezentat scăderi clinic relevante ale scorurilor totale POEM 
și DLQI (fiecare scădere definită ca îmbunătățirea cu ≥4 puncte) de la momentul inițial la săptămâna 
52, comparativ cu placebo + corticosteroizi cu administrare topică. În plus, Dupixent 
300 mg administrat la interval de 2 săptămâni + corticosteroizi cu administrare topică și Dupixent 
300 mg administrat la interval de o săptămână + corticosteroizi cu administrare topică au determinat 
diminuarea anxietății și a depresiei cuantificate cu scorul total HADS la 52 săptămâni, comparativ cu 
placebo + corticosteroizi cu administrare topică. În cadrul unei analize post-hoc a unui subgroup de 
pacienți cu scoruri ≥8 pe subscala HADS-anxietate sau HADS-depresie la momentul inițial (valoarea 
limită pentru anxietate sau depresie), o proporție mai mare de pacienți din grupurile de tratament cu 
Dupixent 300 mg administrat la interval de 2 săptămâni + corticosteroizi cu administrare topică și 
Dupixent 300 mg administrat la interval de o săptămână + corticosteroizi cu administrare topică au 
obținut scoruri <8 pe subscala HADS-anxietate și HADS-depresie în săptămâna 52, comparativ cu 
placebo + corticosteroizi cu administrare topică (vezi tabelul 7). 
 
Tabelul 7: Alte rezultate privind criteriile finale secundare de evaluare a tratamentului cu  
Dupixent asociat cu corticosteroizi cu administrare topică (TCS) în săptămânile 16 și 52 (studiul 
CHRONOS)  
 Utilizare a corticosteroizilor cu administrare topică în asociere 
 CHRONOS în săptămâna 16 CHRONOS în săptămâna 52 
 Placebo 

 
Dupixent 
300 mg la 
interval de             

2 săptămâni 
+ TCS 

Dupixent 
300 mg la 

interval de o 
săptămână + 

TCS 

Placebo 
+TCS 

 

Dupixent 
300 mg la 
interval de           

2 săptămâni 
+ TCS 

Dupixent 
300 mg la 

interval de o 
săptămână + 

TCS 
Pacienți randomizați 315 106 319 264 89 270 
Modificarea medie % LS a 
scorului DLQI față de 
momentul inițial (ES) 

-5,8 
(0,34) 

-10,0a 
(0,50) 

-10,7a 
(0,31) 

-7,2 
(0,40) 

-11,4a 
(0,57) 

-11,1a 
(0,36) 

Modificarea medie % LS a 
scorului POEM față de 
momentul inițial (ES) 

-5,3 
(0,41) 

-12,7a 
(0,64) 

-12,9a 
(0,37) 

-7,0 
(0,57) 

-14,2a 
(0,78) 

-13,2a 
(0,45) 

Modificarea medie % LS a 
scorului HADS față de 
momentul inițial (ES) 

-4,0 
(0,37) 

-4,9 
(0,58) 

-5,4c 
(0,35)  

-3,8 
(0,47) 

-5,5c 
(0,71)  

-5,9b 
(0,42)  

       
Număr de pacienți cu scorul 
DLQI ≥4 la momentul inițial 300 100 311 254 85 264 

Scorul DLQI 
(îmbunătățire cu ≥4 puncte),  
% responderi 

43,0% 81,0%a 74,3%a 30,3% 80,0%a 63,3%a 

       
Număr de pacienți cu scorul 
POEM ≥4 la momentul inițial  312 106 318 261 89 269 

Scorul POEM 
(îmbunătățire ≥4 puncte),      
% responderi 

36,9% 77,4%a 77,4%a 26,1% 76,4%a 64,7%a 

       
Număr de pacienți cu un scor  
≥8 pe subscala            HADS-
anxietate sau HADS-depresie 
la momentul inițial  

148 59 154 133 53 138 

Pacienți care obțin un scor <8 
pe subscala HADS-anxietate și 
HADS-depresie, % 

26,4% 47,5%c 47,4%b 18,0% 43,4%b 44,9%a 

LS = ajustare prin metoda celor mai mici pătrate; ES = eroare standard 
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a valoare p <0,0001 
b valoare p <0,001 
c valoare p <0,05 
 
Copii și adolescenți 
Agenția Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligația de depunere a rezultatelor 
studiilor efectuate cu Dupixent la una sau mai multe subgrupe de copii și adolescenți în indicația de 
dermatită atopică (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți). 
 
5.2 Proprietăți farmacocinetice 
 
Absorbție 
După administrarea subcutanată (s.c.) a unei doze unice de dupilumab 75-600 mg, valoarea mediană a 
intervalului de timp până la atingerea concentrației plasmatice maxime (tmax) a fost de 3-7 zile. 
Biodisponibilitatea absolută a dupilumab după administrarea subcutanată a unei doze este estimată la 
64%, determinată prin analiza farmacocinetică populațională (FC). 
 
Valorile concentrației plasmatice la starea de echilibru farmacocinetic au fost obținute în săptămâna 16 
după administrarea dozei inițiale de 600 mg și a dozei de 300 mg la interval de 2 săptămâni. În studiile 
clinice, valoarea medie ±DS a concentrației plasmatice minime la starea de echilibru farmacocinetic au 
variat de la 73,3±40,0 µg/ml la 79,9±41,4 µg/ml în cazul dozei de 300 mg administrate la interval de  
2 săptămâni. 
 
Distribuție 
În cadrul analizei farmacocinetice populaționale, s-a estimat că volumul de distribuție pentru 
dupilumab este de aproximativ 4,6 l, indicând faptul că dupilumab este distribuit în principal la nivelul 
sistemului vascular. 
 
Metabolizare 
Nu au fost efectuate studii specifice asupra metabolizării, întrucât dupilumab este o proteină. Este de 
așteptat ca dupilumab să se descompună în peptide cu greutate moleculară mică și aminoacizi 
individuali. 
 
Eliminare 
Eliminarea dupilumabului se realizează prin intermediul unor căi care funcționează în paralel, urmând 
o cinetică liniară și non-liniară. La concentrații plasmatice mai mari, eliminarea dupilumabului se 
realizează în principal prin intermediul unei căi proteolitice nesaturabile, în timp ce la concentrații 
plasmatice mai scăzute predomină eliminarea non-liniară saturabilă a IL-4R α mediată de ținta 
farmacologică. 
După atingerea stării de echilibru farmacocinetic corespunzătoare administrării ultimei doze, valoarea 
mediană a intervalului de timp în care concentrațiile plasmatice de dupilumab scad sub limita 
inferioară de detecție, estimat prin analiza farmacocinetică populațională, a fost de 10 săptămâni în 
cazul schemei de tratament cu doza de 300 mg administrată la un interval de 2 săptămâni și de          
13 săptămâni în cazul schemei de tratament cu doza de 300 mg administrată la un interval de o 
săptămână. 
 
Liniaritate/non-liniaritate 
Datorită clearance-ului non-liniar, expunerea la dupilumab, cuantificată cu ajutorul ariei de sub curba 
variației în timp a concentrației plasmatice, crește în paralel cu doza, într-o manieră mai mult decât 
proporțională, după administrarea subcutanată a unor doze unice, care variază de la 75 la 600 mg. 
 
Grupe speciale de pacienți 
 
Sex 
În cadrul analizei farmacocinetice populaționale, nu s-a constatat că sexul a fost asociat cu vreun 
impact clinic relevant asupra expunerii sistemice la dupilumab. 
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Vârstnici 
Dintre cei 1472 de pacienți cu dermatită atopică expuși la administrarea Dupixent în cadrul unui studiu 
de faza 2 pentru stabilirea dozelor sau în studii clinice de faza 3 controlate cu placebo, un număr total 
de 67 pacienți aveau vârsta de 65 de ani sau mai mult. Deși nu au fost observate diferențe din 
perspectiva siguranței sau a eficacității între pacienții mai vârstnici și cei mai tineri, numărul 
pacienților cu vârsta de 65 ani și peste nu este suficient pentru a stabili dacă aceștia răspund diferit la 
tratament, comparativ cu pacienții mai tineri. 
 
În cadrul analizei farmacocinetice populaționale, nu s-a constatat că vârsta a fost asociată cu vreun 
impact clinic relevant asupra expunerii sistemice la dupilumab. Totuși, în această analiză au fost 
incluși doar 61 de pacienți cu vârsta peste 65 de ani.  
 
Rasă 
În cadrul analizei farmacocinetice populaționale, nu s-a constatat că rasa a fost asociată cu vreun 
impact clinic relevant asupra expunerii sistemice la dupilumab. 
 
Insuficiență hepatică 
Nu este de așteptat ca dupilumab, în calitate de anticorp monoclonal, să se elimine pe cale hepatică 
într-o proporție semnificativă. Nu au fost efectuate studii clinice pentru evaluarea efectului 
insuficienței hepatice asupra farmacocineticii dupilumab. 
 
Insuficiență renală 
Nu este de așteptat ca dupilumab, în calitate de anticorp monoclonal, să se elimine pe cale renală într-o 
proporție semnificativă. Nu au fost efectuate studii clinice pentru evaluarea efectului insuficienței 
renale asupra farmacocineticii dupilumab. Analiza farmacocinetică populațională nu a identificat nicio 
influență clinic relevantă a insuficienței renale ușoare sau moderate asupra expunerii sistemice la 
dupilumab. La pacienții cu insuficiență renală severă sunt disponibile date foarte limitate. 
 
Greutate corporală 
Concentrațiile plasmatice minime ale dupilumab au fost inferioare la subiecții cu greutate corporală 
mai mare, fără ca aceasta să influențeze în mod relevant eficacitatea. 
 
Copii și adolescenți 
Farmacocinetica dupilumab la copii și adolescenți nu a fost studiată. 
 
5.3 Date preclinice de siguranță 
 
Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale 
privind toxicitatea după doze repetate (incluzând criterii finale farmacologice de evaluare a siguranței), 
și toxicitatea asupra funcției de reproducere și dezvoltării. 
 
Potențialul mutagen al dupilumab nu a fost evaluat; în orice caz, anticorpii monoclonali nu ar trebui să 
modifice ADN sau cromozomii. 
 
Nu au fost efectuate studii de carcinogenicitate cu dupilumab. O evaluare a dovezilor disponibile 
referitoare la inhibarea IL-4Ra și la datele toxicologice la animale, efectuată cu ajutorul anticorpilor 
surogat, nu sugerează un potențial carcinogen crescut pentru dupilumab. 
 
În cursul unui studiu privind toxicitatea asupra funcției de reproducere la maimuțe, utilizând un 
anticorp surogat specific față de IL-4Rα de maimuță, nu au fost observate anomalii fetale la 
administrarea dozelor care saturează IL-4Rα.  
 
Un studiu avansat privind dezvoltarea pre- și postnatală nu a evidențiat niciun efect nefavorabil la 
animalele femele sau la descendenții acestora până la 6 luni post-partum /postnatal. 
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Studiile privind fertilitatea la șoareci masculi și femele, efectuate cu ajutorul unui anticorp surogat față 
de IL-4Rα nu au evidențiat nicio afectare a fertilității (vezi pct. 4.6). 
 
 
6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE 
 
6.1 Lista excipienților 
 
Clorhidrat de L-arginină 
L-histidină 
Polisorbat 80 
Acetat de sodiu 
Acid acetic 
Zaharoză 
Apă pentru preparate injectabile 
 
6.2 Incompatibilități 
 
În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente. 
 
6.3 Perioada de valabilitate 
 
15 luni 
 
Dacă este necesar, seringile preumplute pot fi păstrate la temperatura camerei, sub 25°C, timp de 
maximum 14 zile. A nu se păstra la temperaturi care depășesc 25°C. Dacă ambalajul trebuie scos 
definitiv din frigider, data scoaterii din frigider trebuie notată pe cutie. După ce a fost scos din frigider, 
Dupixent trebuie utilizat în decurs de 14 zile sau eliminat. 
 
6.4 Precauții speciale pentru păstrare 
 
A se păstra la frigider (2°C - 8°C). 
 
A nu se congela. 
 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
6.5 Natura și conținutul ambalajului 
 
2 ml soluție în seringă preumplută din sticlă transparentă de tip 1 siliconată, echipată sau neechipată cu 
un scut pentru ac și prevăzută cu un ac fix, integrat în corpul seringii, fabricat din oțel inoxidabil cu 
perete subțire și având dimensiunea de 12,7 mm (½ inci) și calibrul 27. 
 
Mărimi de ambalaj: 
• 1 seringă preumplută 
• 2 seringi preumplute 
• Ambalaj multiplu care conține 3 (3 ambalaje a câte 1) seringi preumplute 
• Ambalaj multiplu care conține 6 (3 ambalaje a câte 2) seringi preumplute 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare 
 
Instrucțiunile pentru pregătirea și administrarea Dupixent în seringă preumplută sunt prezentate în 
prospect. 
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Soluția trebuie să fie limpede până la ușor opalescentă, incoloră până la slab gălbuie. Dacă soluția este 
tulbure, prezintă modificări de culoare sau conține particule vizibile, nu trebuie utilizată. 
 
După scoaterea seringii preumplute din frigider, trebuie să se aștepte timp de 45 de minute înainte de 
administrarea injectabilă a Dupixent, pentru ca temperatura seringii să ajungă la temperatura camerei. 
 
A nu se expune seringa preumplută la surse de căldură sau la lumina solară directă. A nu se agita 
seringa preumplută. 
 
Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările 
locale. După utilizare, seringa se așează într-un container pentru obiecte ascuțite și se elimină, în 
conformitate cu reglementările locale. A nu se recicla containerul. A nu se lăsa containerul pentru 
obiecte ascuțite la vederea și îndemâna copiilor. 
 
 
7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
Franța 
 
 
8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
EU/1/17/1229/001 
EU/1/17/1229/002 
EU/1/17/1229/003 
EU/1/17/1229/004 
EU/1/17/1229/005 
EU/1/17/1229/006 
EU/1/17/1229/007 
EU/1/17/1229/008 
 
9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI 
 
Data primei autorizări:  
 
 
10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 
 
Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru 
Medicamente http://www.ema.europa.eu/ 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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ANEXA II 
 

A. FABRICANTUL(FABRICANȚII) SUBSTANȚEI(LOR) 
BIOLOGIC ACTIVE ȘI FABRICANTUL (FABRICANȚII) 
RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI 

 
B. CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZAREA ȘI 

UTILIZAREA 
 

C. ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE 
PUNERE PE PIAȚĂ 

 
D. CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA 

SIGURĂ ȘI EFICACE A MEDICAMENTULUI 
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A. FABRICANTUL(FABRICANȚII) SUBSTANȚEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ȘI 
FABRICANTUL (FABRICANȚII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI 

 
Numele și adresa fabricantului(fabricanților) substanței(lor) biologic active  
REGENERON PHARMACEUTICALS INC. 
81 Columbia Turnpike 
RENSSELAER 
NEW YORK 12144 
STATELE UNITE ALE AMERICII 
 
Numele și adresa fabricantului(fabricanților) responsabil(i) pentru eliberarea seriei 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
1051 Boulevard Industriel,  
76580 LE TRAIT, 
FRANȚA 
 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Brüningstrasse 50 
Industriepark Hoechst 
65926 FRANKFURT AM MAIN 
GERMANIA 

 
Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menționeze numele și adresa fabricantului responsabil 
pentru eliberarea seriei respective. 
 
 
B. CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA   
 
Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală restrictivă (vezi anexa I: Rezumatul 
caracteristicilor produsului, pct. 4.2). 
 
 
C.  ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
• Rapoartele periodice actualizate privind siguranța 
 
Cerințele pentru depunerea rapoartelor periodice actualizate privind siguranța pentru acest 
medicament sunt prezentate în lista de date de referință și frecvențe de transmitere la nivelul 
Uniunii (lista EURD), menționată la articolul 107c alineatul (7) din Directiva 2001/83/CE și 
orice actualizări ulterioare ale acesteia publicată pe portalul web european privind 
medicamentele. Deținătorul autorizației de punere pe piață trebuie să depună primul raport 
periodic actualizat privind siguranța pentru acest medicament în decurs de 6 luni după 
autorizare. 
 
 
D. CONDIȚII SAU RESTRICȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ȘI EFICACE A 

MEDICAMENTULUI 
 
• Planul de management al riscului (PMR) 

 
DAPP se angajează să efectueze activitățile și intervențiile de farmacovigilență necesare 
detaliate în PMR-ul aprobat și prezentat în modulul 1.8.2 al autorizației de punere pe piață și 
orice actualizări ulterioare aprobate ale PMR-ului. 
 



25 
 

O versiune actualizată a PMR trebuie depusă: 
• la cererea Agenției Europene pentru Medicamente; 
• la modificarea sistemului de management al riscului, în special ca urmare a primirii de 

informații noi care pot duce la o schimbare semnificativă a raportului beneficiu/risc sau ca 
urmare a atingerii unui obiectiv important (de farmacovigilență sau de reducere la minimum a 
riscului). 
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ANEXA III 
 

ETICHETAREA ȘI PROSPECTUL 
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A. ETICHETAREA 
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INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR 
CUTIE 
Seringă preumplută 300 mg 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
dupilumab 
 
 
2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE 
 
Fiecare seringă preumplută conține dupilumab 300 mg în 2 ml soluție (150 mg/ml). 
 
 
3. LISTA EXCIPIENȚILOR 
 
Excipienți: clorhidrat de L-arginină, L-histidină, polisorbat 80, acetat de sodiu, acid acetic, zaharoză, 
apă pentru preparate injectabile. 
 
 
4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL 
 
Soluție injectabilă 
 
1 seringă preumplută 
2 seringi preumplute 
 
 
5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE 
 
Numai pentru o singură utilizare 
A se citi prospectul înainte de utilizare. 
Administrare subcutanată 
A nu se agita 
Deschideți aici 
 
 
6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE 

PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR 
 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
 
7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E) 
 
 
8. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
Data scoaterii din frigider:   /  /  /   
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9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE 
 
A se păstra la frigider. A nu se congela. 
Poate fi păstrat în afara frigiderului, la o temperatură sub 25 °C, timp de maximum 14 zile. 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
 
10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL 
DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL 

 
 
11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
sanofi-aventis groupe  
54, rue La Boétie 
75008 Paris  
Franța 
 
 
12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
EU/1/17/1229/001 1 seringă preumplută 
EU/1/17/1229/002 2 seringi preumplute 
 
 
13. SERIA DE FABRICAȚIE 
 
Lot 
 
 
14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE 
 
 
15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 
16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE 
 
Dupixent 300 mg 
 
 
17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL 
 
Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic. 
 
 
18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR 
CUTIE 
Seringă preumplută 300 mg – Ambalaj multiplu (cu „Chenar albastru‟) 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
dupilumab 
 
 
2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE 
 
Fiecare seringă preumplută conține dupilumab 300 mg în 2 ml soluție (150 mg/ml). 
 
 
3. LISTA EXCIPIENȚILOR 
 
Excipienți: clorhidrat de L-arginină, L-histidină, polisorbat 80, acetat de sodiu, acid acetic, zaharoză, 
apă pentru preparate injectabile. 
 
 
4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL 
 
Soluție injectabilă 
 
Ambalaj multiplu: 3 seringi preumplute (3 ambalaje a câte 1)  
Ambalaj multiplu: 6 seringi preumplute (3 ambalaje a câte 2)  
 
 
5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE 
 
Numai pentru o singură utilizare 
A se citi prospectul înainte de utilizare. 
Administrare subcutanată 
A nu se agita 
Deschideți aici 
 
 
6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE 

PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR 
 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
 
7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E) 
 
 
8. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
Data scoaterii din frigider:   /  /  /   
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9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE 
 
A se păstra la frigider. A nu se congela. 
Poate fi păstrat în afara frigiderului, la o temperatură sub 25 °C, timp de maximum 14 zile. 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
 
10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINARE A MEDICAMENTELOR 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL 
DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL 

 
 
11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
sanofi-aventis groupe  
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
Franța 
 
 
12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
EU/1/17/1229/003 3 seringi preumplute (3 ambalaje a câte 1) 
EU/1/17/1229/004 6 seringi preumplute (3 ambalaje a câte 2)  
 
 
13. SERIA DE FABRICAȚIE 
 
Lot 
 
 
14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE 
 
 
15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 
16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE 
 
Dupixent 300 mg 
 
 
17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL 
 
Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic 
 
 
18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR 
CUTIE INTERIOARĂ 
Seringă preumplută 300 mg – Ambalaj multiplu (fără „Chenar albastru‟) 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
dupilumab 
 
 
2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE 
 
Fiecare seringă preumplută conține dupilumab 300 mg în 2 ml soluție (150 mg/ml). 
 
 
3. LISTA EXCIPIENȚILOR 
 
Excipienți: clorhidrat de L-arginină, L-histidină, polisorbat 80, acetat de sodiu, acid acetic, zaharoză, 
apă pentru preparate injectabile. 
 
 
4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL 
 
Soluție injectabilă 
 
1 seringă preumplută 
2 seringi preumplute 
Parte componentă a ambalajului multiplu, nu poate fi vândută separat. 
 
 
5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE 
 
Numai pentru o singură utilizare 
A se citi prospectul înainte de utilizare. 
Administrare subcutanată 
A nu se agita 
Deschideți aici 
 
 
6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE 

PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR 
 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
 
7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E) 
 
 
8. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
Data scoaterii din frigider:   /  /  /   
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9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE 
 
A se păstra la frigider. A nu se congela. 
Poate fi păstrat în afara frigiderului, la o temperatură sub 25 °C, timp de maximum 14 zile. 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
 
10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL 
DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL 

 
 
11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
sanofi-aventis groupe  
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
Franța 
 
 
12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
EU/1/17/1229/003 3 seringi preumplute (3 ambalaje a câte 1) 
EU/1/17/1229/004 6 seringi preumplute (3 ambalaje a câte 2) 
 
 
13. SERIA DE FABRICAȚIE 
 
Lot 
 
 
14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE 
 
 
 
15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 
16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE 
 
Dupixent 300 mg 
 
 
17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL 
 
 
18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE 
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MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE 
MICI 
ETICHETA 
Seringă preumplută 300 mg 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE 

ADMINISTRARE 
 
Dupixent 300 mg injecție 
dupilumab 
Administrare subcutanată 
 
 
2. MODUL DE ADMINISTRARE 
 
 
3. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
 
 
4. SERIA DE FABRICAȚIE 
 
Lot 
 
 
5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ 
 
300 mg/2 ml 
 
 
6. ALTE INFORMAȚII 
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INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR 
CUTIE 
Seringă preumplută echipată cu scut pentru ac 300 mg 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
dupilumab 
 
 
2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE 
 
Fiecare sering preumplută conține dupilumab 300 mg în 2 ml soluție (150 mg/ml). 
 
 
3. LISTA EXCIPIENȚILOR 
 
Excipienți: clorhidrat de L-arginină, L-histidină, polisorbat 80, acetat de sodiu, acid acetic, zaharoză, 
apă pentru preparate injectabile. 
 
 
4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL 
 
Soluție injectabilă 
 
1 seringă preumplută echipată cu scut pentru ac 
2 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac 
 
 
5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE 
 
Numai pentru o singură utilizare 
A se citi prospectul înainte de utilizare. 
Administrare subcutanată 
A nu se agita 
Deschideți aici 
 
 
6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE 

PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR 
 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
 
7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E) 
 
 
8. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
Data scoaterii din frigider:   /  /  /   
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9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE 
 
A se păstra la frigider. A nu se congela. 
Poate fi păstrat în afara frigiderului, la o temperatură sub 25 °C, timp de maximum 14 zile. 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
 
10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL 
DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL 

 
 
11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
sanofi-aventis groupe  
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
Franța 
 
 
12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
EU/1/17/1229/005 1 seringă preumplută echipată cu scut pentru ac  
EU/1/17/1229/006 2 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac 
 
 
13. SERIA DE FABRICAȚIE 
 
Lot 
 
 
14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE 
 
 
15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 
16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE 
 
Dupixent 300 mg 
 
 
17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL 
 
Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic. 
 
 
18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE <AMBALAJUL SECUNDAR 
CUTIE 
Seringă preumplută echipată cu scut pentru ac 300 mg – Ambalaj multiplu (cu „Chenar 
albastru‟) 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
dupilumab 
 
 
2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE 
 
Fiecare seringă preumplută conține dupilumab 300 mg în 2 ml soluție (150 mg/ml). 
 
 
3. LISTA EXCIPIENȚILOR 
 
Excipienți: clorhidrat de L-arginină, L-histidină, polisorbat 80, acetat de sodiu, acid acetic, zaharoză, 
apă pentru preparate injectabile. 
 
 
4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL 
 
Soluție injectabilă 
 
Ambalaj multiplu: 3 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac (3 ambalaje a câte 1) 
Ambalaj multiplu: 6 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac (3 ambalaje a câte 2) 
 
 
5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE 
 
Numai pentru o singură utilizare 
A se citi prospectul înainte de utilizare. 
Administrare subcutanată 
A nu se agita 
Deschideți aici 
 
 
6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE 

PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR 
 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
 
7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E) 
 
 
8. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
Data scoaterii din frigider:   /  /  /   
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9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE 
 
A se păstra la frigider. A nu se congela. 
Poate fi păstrat în afara frigiderului, la o temperatură sub 25 °C, timp de maximum 14 zile. 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
 
10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL 
DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL 

 
 
11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
sanofi-aventis groupe  
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
Franța 
 
 
12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
EU/1/17/1229/007 3 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac (3 ambalaje a câte 1)  
EU/1/17/1229/008 6 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac (3 ambalaje a câte 2) 
 
 
13. SERIA DE FABRICAȚIE 
 
Lot 
 
 
14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE 
 
 
15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 
16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE 
 
Dupixent 300 mg 
 
 
17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL 
 
Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic. 
 
 
18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR 
CUTIE INTERIOARĂ  
Seringă preumplută echipată cu scut pentru ac 300 mg – Ambalaj multiplu (fără „Chenar 
albastru‟) 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 
 
Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
dupilumab 
 
 
2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE 
 
Fiecare seringă preumplută conține dupilumab 300 mg în 2 ml soluție (150 mg/ml). 
 
 
3. LISTA EXCIPIENȚILOR 
 
Excipienți: clorhidrat de L-arginină, L-histidină, polisorbat 80, acetat de sodiu, acid acetic, zaharoză, 
apă pentru preparate injectabile. 
 
 
4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL 
 
Soluție injectabilă 
 
1 seringă preumplută echipată cu scut pentru ac 
2 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac 
Parte componentă a ambalajului multiplu, nu poate fi vândută separat. 
 
 
5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE 
 
Numai pentru o singură utilizare 
A se citi prospectul înainte de utilizare. 
Administrare subcutanată 
A nu se agita 
Deschideți aici 
 
 
6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE 

PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR 
 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
 
7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E) 
 
 
8. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
Data scoaterii din frigider:   /  /  /   
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9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE 
 
A se păstra la frigider. A nu se congela. 
Poate fi păstrat în afara frigiderului, la o temperatură sub 25 °C, timp de maximum 14 zile. 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
 
10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL 
DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL 

 
 
11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
sanofi-aventis groupe  
54, rue La Boétie 
75008 Paris  
Franța 
 
 
12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 
 
EU/1/17/1229/007 3 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac (3 ambalaje a câte 1)  
EU/1/17/1229/008 6 seringi preumplute echipate cu scut pentru ac (3 ambalaje a câte 2)  
 
 
13. SERIA DE FABRICAȚIE 
 
Lot 
 
 
14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE 
 
 
 
15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 
16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE 
 
Dupixent 300 mg 
 
 
17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL 
 
 
18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE 
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MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE 
MICI 
ETICHETĂ 
Seringă preumplută ehipată cu scut pentru ac 300 mg 
 
 
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE 

ADMINISTRARE 
 
Dupixent 300 mg injecție 
dupilumab 
Administrare subcutanată 
 
 
2. MODUL DE ADMINISTRARE 
 
 
3. DATA DE EXPIRARE 
 
EXP 
 
 
4. SERIA DE FABRICAȚIE 
 
Lot 
 
 
5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ 
 
300 mg/2 ml 
 
 
6. ALTE INFORMAȚII 
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B. PROSPECTUL 
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Prospect: Informații pentru utilizator 
 

Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
dupilumab 

 
Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite 

identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice 
reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a 
reacțiilor adverse. 
 
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei medicale. 
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

 
Ce găsiți în acest prospect 
1. Ce este Dupixent și pentru ce se utilizează 
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizațiDupixent 
3. Cum să utilizați Dupixent 
4. Reacții adverse posibile 
5. Cum se păstrează Dupixent 
6. Conținutul ambalajului și alte informații 
 
 
1. Ce este Dupixent și pentru ce se utilizează 
 
Dupixent conține substanța activă dupilumab. 
 
Dupilumab este un anticorp monoclonal (un tip de proteină specializată) care blochează acțiunea 
proteinelor denumite IL-4 și IL-13. Ambele joacă un rol major în apariția semnelor și simptomelor de 
dermatită atopică. 
 
Dupixent este utilizat pentru tratamentul adulților cu dermatită atopică forma moderată până la severă, 
cunoscută și sub denumirea de eczemă atopică. Dupixent poate fi utilizat împreună cu medicamente 
pentru eczemă pe care le aplicați pe piele sau poate fi utilizat singur. 
 
Utilizarea Dupixent pentru dermatita atopică (eczema atopică) poate îmbunătăți starea pielii 
dumneavoastră și poate diminua mâncărimea. De asemenea, s-a demonstrat că Dupixent ameliorează 
manifestări precum durerea, anxietatea și depresia asociate cu dermatita atopică. În plus, Dupixent 
ajută la ameliorarea tulburărilor de somn și a calității generale a vieții. 
 
 
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dupixent 
 
Nu utilizați Dupixent 
- dacă sunteți alergic la dupilumab sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la pct. 6). 
- dacă credeți că ați putea fi alergic sau nu sunteți sigur, adresați-vă medicului dumneavoastră, 

farmacistului sau asistentei medicale înainte de a utiliza Dupixent. 
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Atenționări și precauții 
Înainte de a utiliza Dupixent, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale: 
 
Reacții alergice 
Foarte rar, Dupixent poate provoca reacții adverse grave, inclusiv reacții alergice (hipersensibilitate). 
Trebuie să fiți atenți la semnele acestor stări (adică febră, senzație generală de rău, ganglioni limfatici 
umflați, urticarie, mâncărime, dureri articulare, erupție trecătoare pe piele) în perioada în care utilizați 
Dupixent. 

Întrerupeți utilizarea Dupixent și adresați-vă medicului dumneavoastră sau solicitați imediat asistență 
medicală dacă observați orice semne de reacție alergică. Astfel de semne sunt enumerate la pct. 4 
“Reacții adverse grave”. 

Infestare cu paraziți (viermi intestinali) 
Dupixent poate slăbi rezistența dumneavoastră la infestările determinate de paraziți. Dacă aveți deja o 
infestare cu paraziți, aceasta trebuie tratată înainte de a începe tratamentul cu Dupixent. Adresați-vă 
medicului dumneavoastră dacă aveți diaree, gaze, deranjament stomacal, scaune grase și deshidratare 
care ar putea fi un semn al unei infestări cu paraziți. Dacă locuiți într-o regiune unde aceste infestări 
sunt frecvente sau călătoriți într-o astfel de regiune, adresați-vă medicului dumneavoastră pentru a 
discuta aceste aspecte. 
 
Astm bronșic 
Dacă aveți astm bronșic sau luați medicamente pentru astm bronșic, nu schimbați sau nu întrerupeți 
administrarea medicamentului pentru astm bronșic înainte de a vă adresa medicului dumneavoastră.    
Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a întrerupe administrarea Dupixent. 
 
Tulburări la nivelul ochilor 
Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți orice tulburări recente sau agravate la nivelul ochilor, 
inclusiv dureri sau tulburări de vedere. 
 
Copii și adolescenți 
 
Dupixent nu este recomandat la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. 
 
Dupixent împreună cu alte medicamente 
Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
- dacă utilizați, ați utilizat recent sau ați putea utiliza alte medicamente. 
- dacă ați fost vaccinat recent sau trebuie să vă vaccinați. 
 
Sarcina și alăptarea 
 
Dacă sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă 
medicului dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament. Efectele acestui medicament la 
femeile gravide nu sunt cunoscute; de aceea este preferabil să evitați administrarea Dupixent în timpul 
sarcinii, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă recomandă să îl utilizați. 
 
Dacă alăptați sau intenționați să alăptați, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte să utilizați acest 
medicament. Dumneavoastră împreună cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta medicală trebuie să 
decideți dacă alăptați sau utilizați Dupixent. Nu trebuie să utilizați Dupixent și să alăptați în același 
timp. 
 
Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 
 
Dupixent este puțin probabil să vă influențeze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
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Dupixent conține sodiu  
 
Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) pentru o doză de 300 mg, adică practic 
“nu conține sodiu”. 
 
 
3. Cum să utilizați Dupixent 
 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă nu sunteți sigur. 
 
Dupixent se administrează injectabil sub piele (injecție subcutanată). Dumneavoastră împreună cu 
medicul dumneavoastră sau cu asistenta medicală trebuie să decideți dacă vă veți administra singur 
injecția cu Dupixent. 
 
Administrați-vă injecția cu Dupixent numai după ce ați fost instruit de către medicul dumneavoastră 
sau de asistenta medicală. De asemenea, o persoană care vă îngrijește vă poate administra injecția cu 
Dupixent, după ce a fost instruită în mod corespunzător. 
 
Fiecare seringă conține o doză de Dupixent (300 mg). Nu agitați seringa. 
 
Citiți cu atenție “Instrucțiunile de utilizare” pentru seringă înainte de a utiliza Dupixent. 
 
Cât Dupixent se administrează și pentru cât timp 
 
Medicul dumneavoastră va decide care este doza de Dupixent de care aveți nevoie și pentru cât timp. 
Dupixent se administrează injectabil sub piele (injecție subcutanată). 
 
Doza inițială recomandată este 600 mg (două injecții de 300-mg), urmată de o doză de 300 mg 
administrată injectabil subcutanat la interval de 2 săptămâni.  
 
Dacă utilizați mai mult Dupixent decât trebuie 
Dacă utilizați mai mult Dupixent decât trebuie sau dacă doza a fost administrată prea devreme, 
adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
Dacă uitați să utilizați Dupixent 
Dacă ați uitat să vă administrați injectabil o doză de Dupixent, adresați-vă medicului dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei medicale. 
 
Dacă întrerupeți utilizarea Dupixent 
Nu întrerupeți utilizarea Dupixent înainte de a vă adresa mai întâi medicului dumneavoastră. 
 
Dacă aveți orice alte întrebări despre acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 
4. Reacții adverse posibile 
 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Dupixent poate provoca reacții adverse grave, inclusiv reacții alergice foarte rare (hipersensibilitate); 
semnele reacției alergice pot include: 

• febră 
• senzație generală de rău 
• ganglioni umflați 
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• urticarie 
• mâncărime 
• dureri articulare 
• erupție trecătoare pe piele 

 
Dacă aveți o reacție alergică, întrerupeți utilizarea Dupixent și adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră. 
 
Alte reacții adverse 
 
Foarte frecvente (pot apărea la mai mult de 1 din 10 persoane): 

• reacții la locul de administrare a injecției (adică înroșire, umflare și mâncărime) 
 
Frecvente (pot apărea la mai puțin de 1 din 10 persoane): 

• durere de cap 
• uscăciune, înroșire și mâncărime la nivelul ochilor 
• mâncărime, înroșire și umflare la nivelul pleoapelor  
• infecție la nivelul ochilor 
• herpes (la nivelul buzelor și pielii) 

 
Raportarea reacțiilor adverse 
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale.Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De 
asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, așa 
cum este menționat în Anexa V*. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de 
informații suplimentare privind siguranța acestui medicament. 
 
 
5. Cum se păstrează Dupixent 
 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă și cutie după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la frigider (2°C - 8°C). Dacă este necesar, seringile preumplute pot fi păstrate la 
temperatura camerei, sub 25°C, timp de maximum 14 zile. A nu se păstra la temperaturi care depășesc 
25°C. Dacă trebuie să scoateți definitiv ambalajul din frigider, notați data scoaterii din frigider în 
spațiul de pe ambalaj special prevăzut pentru aceasta și utilizați Dupixent în decurs de 14 zile. 
 
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
Nu utilizați acest medicament dacă observați că medicamentul este tulbure, prezintă modificări de 
culoare sau conține particule. 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați medicul 
dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai 
folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  
 
 
6. Conținutul ambalajului și alte informații 
 
Ce conține Dupixent 
- Substanța activă este dupilumab. 
- Fiecare seringă preumplută conține dupilumab 300 mg în 2 ml soluție injectabilă (injecție). 
- Celelalte componente sunt clorhidrat de L-arginină, L-histidină, polisorbat 80, acetat de sodiu, 

acid acetic, zaharoză, apă pentru preparate injectabile. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Cum arată Dupixent și conținutul ambalajului 
Dupixent este o soluție limpede până la ușor opalescentă, incoloră până la slab gălbuie, furnizată într-o 
seringă preumplută din sticlă, echipată sau neechipată cu scut pentru ac. 
 
Dupixent este disponibil într-un ambalaj care conține 1 sau 2 seringi preumplute sau într-un ambalaj 
care conține 3 (3 ambalaje a câte 1) sau 6 (3 ambalaje a câte 2) seringi preumplute. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deținătorul autorizației de punere pe piață 
 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
Franța 
 
Fabricantul 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
1051 Boulevard Industriel,  
76580 LE TRAIT, 
FRANȚA 
 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Brüningstrasse 50 
Industriepark Hoechst 
65926 FRANKFURT AM MAIN 
GERMANIA 
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Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
 
België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"  
Tel: +370 5 2755224 
 

България 
SANOFI BULGARIA EOOD 
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
Tel.: +36 1 505 0050 
 

Danmark 
sanofi-aventis Denmark A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi Malta Ltd. 
Tel: +356 21493022 
 

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel.: 0800 04 36 996 
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13 
 

Nederland 
sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0)182 557 755 
 

Eesti 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Tel: +372 627 34 88 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
sanofi-aventis AEBE 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A.  
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis france 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska  
sanofi-aventis Croatia d.o.o.  
Tel: +385 1 600 34 00 
 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 
 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
sanofi-aventis d.o.o. 
Tel: +386 1 560 48 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 33 100 100 
 

Italia 
Sanofi S.p.A. 
Tel: 800 536389 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
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Κύπρος 
sanofi-aventis Cyprus Ltd. 
Τηλ: +357 22 871600 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
sanofi-aventis Latvia SIA 
Tel: +371 67 33 24 51 
 

United Kingdom 
Sanofi 
Tel: +44 (0) 845 372 7101 
 

  
Acest prospect a fost revizuit în .  
 
Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru 
Medicamente: http://www.ema.europa.eu/ 
 
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

http://www.ema.europa.eu/
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Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă echipată cu scut pentru ac 
dupilumab 
 
Instrucțiuni de utilizare 
 

Componentele Dupixent seringă preumplută echipată cu scut pentru ac sunt prezentate în această 
imagine. 
 
 

 

Înainte de utilizare După utilizare 

Etichetă  
Ac 

Scut pentru 
ac 

Tijă 
piston  

Mâner de 
prindere  
Fereastră de 
vizualizare 
Corp seringă 

Ac 

Capac de protecție 
pentru ac 

 Tijă 
piston  
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Informații importante 
 
Acest dispozitiv este o seringă preumplută, prevăzută pentru o singură utilizare. Aceasta conține 
Dupixent 300 mg pentru administrare injectabilă sub piele (injecție subcutanată). 
 

Nu trebuie să încercați să vă administrați injecția sau să o administrați unei alte persoane, dacă nu ați 
ați fost instruit în mod corespunzător de un profesionist din domeniul sănătății. 

• Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și în întregime înainte de a utiliza seringa. 
• Verificați împreună cu profesionistul din domeniul sănătății cât de frecvent va trebui să 

administrați injectabil acest medicament. 
• Adresați-vă profesionistului dumneavoastră din domeniul sănătății pentru ca acesta să vă arate 

modul corect de utilizare a seringii, înainte de prima administrare a medicamentului. 
•  Schimbați de fiecare dată locul de administrare a injecției. 
• Nu utilizați seringa dacă aceasta a fost scăpată din mână pe o suprafață dură sau este 

deteriorată. 
• Nu utilizați seringa dacă lipsește capacul de protecție pentru ac sau dacă acesta nu este bine 

fixat. 
• Nu atingeți tija pistonului până când nu sunteți pregătit pentru administrarea injecției. 
• Nu administrați injecția prin haine. 
• Nu eliminați bulele de aer din seringă.  
• În scopul de a preveni rănirile accidentale cu acul seringii, fiecare seringă preumplută este 

echipată cu un scut pentru ac, care este activat automat pentru a acoperi acul după ce ați 
administrat injecția. 

• Nu trageți niciodată tija pistonului seringii în direcția opusă. 
• Nu reutilizați seringa. 

 
Cum se păstrează Dupixent 
 

• Nu lăsați seringa/seringile la vederea și îndemâna copiilor. 
• Păstrați seringile neutilizate în ambalajul original, la frigider, la temperaturi cuprinse între  2ºC 

și 8ºC. 
• Nu păstrați Dupixent la temperatura camerei (<25ºC) mai mult de 14 zile. Dacă trebuie să 

scoateți definitiv ambalajul din frigider, notați data scoaterii din frigider în spațiul de pe 
ambalaj special prevăzut pentru aceasta și utilizați Dupixent în decurs de 14 zile. 

• Nu agitați niciodată seringa. 
• Nu încălziți seringa folosind o sursă de căldură. 
• Nu congelați seringa. 
• Nu expuneți seringa la lumina directă a soarelui. 

 
Pasul 1: Scoateți seringa din cutie 
 
Scoateți seringa din cutie ținând-o de partea din mijloc a corpului acesteia. 

Nu scoateți capacul de protecție pentru ac până când nu sunteți pregătit pentru 
administrarea injecției. 

Nu utilizați seringa dacă aceasta a fost deteriorată. 
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Pasul 2: Pregătiți administrarea injecției 
 
Asigurați-vă că aveți următoarele obiecte: 

• Seringa preumplută cu Dupixent 
• 1 tampon îmbibat cu alcool medicinal* 
• 1 tampon din vată de bumbac sau tifon* 
• Un container pentru obiecte ascuțite* (vezi Pasul 13) 

 
*Aceste obiecte nu sunt incluse în cutie 
 
Examinați eticheta: 

• Verificați data de expirare. 
• Verificați dacă aveți medicamentul corespunzător și doza exactă. 

Nu utilizați seringa dacă data de expirare a fost depășită. 

Nu păstrați Dupixent la temperatura camerei mai mult de 14 zile. 
 

 
 
Pasul 3: Examinați medicamentul 
 
Examinați medicamentul prin fereastra de vizualizare a seringii: 
 
Verificați dacă lichidul este limpede și incolor până la slab gălbui. 
 
Notă: Este posibil să observați o bulă de aer; acest lucru este normal. 
 

Nu utilizați seringa dacă lichidul prezintă modificări de culoare sau este tulbure sau dacă 
prezintă flocoane sau particule. 

 

Data de expirare  
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Pasul 4: Așteptați 45 de minute 
 
Așezați seringa pe o suprafață netedă, timp de cel puțin 45 de minute și lăsați-o să se încălzească de la 
sine până la temperatura camerei. 
 

Nu încălziți seringa folosind surse de căldură. 

Nu expuneți seringa la lumina directă a soarelui. 

Nu păstrați Dupixent la temperatura camerei mai mult de 14 zile. 
 

 
 
Pasul 5: Alegeți locul de administrare a injecției 
 
Alegeți locul de administrare a injecției. 

• Puteți să administrați injecția în coapsă sau în burtă (abdomen), cu excepția unei zone cu 
dimensiunea de 5 cm din jurul ombilicului. 

• Dacă injecția vă este administrată de către o altă persoană, aceasta poate utiliza ca loc de 
administrare și regiunea superioară a brațului. 

• Schimbați de fiecare dată locul de administrare a injecției. 
 

Nu administrați injecția în locuri unde pielea este dureroasă la palpare, deteriorată sau 
prezintă echimoze sau cicatrici. 

 

Fereastra de 
vizualizare  
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Pasul 6: Spălați-vă mâinile și curățați locul de administrare 
 
Spălați-vă mâinile. 
 
Ștergeți pielea cu un tampon îmbibat cu alcool medicinal. 
 
Lăsați pielea să se usuce înainte de administrarea injecției. 
 

Nu atingeți din nou sau nu suflați peste locul de administrare a injecției înainte de a 
administra injecția. 

 

 
 
Pasul 7: Scoateți capacul de protecție pentru ac 
 
Țineți seringa de mijlocul corpului acesteia, cu acul orientat departe de dumneavoastră și scoateți 
capacul de protecție pentru ac. 
 

Nu puneți capacul de protecție pentru ac înapoi pe seringă. 

Auto-administrarea injecției sau administrare de către persoana care vă îngrijește  
Administrarea injecției numai de către persoana care vă îngrijește 
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Nu atingeți acul seringii. 
 
Administrați injectabil medicamentul imediat după ce ați scos capacul de protecție pentru ac. 
 

 
 
Pasul 8: Prindeți între degete un pliu al pielii 
 
Prindeți între degete un pliu al pielii (pliu cutanat) la locul de administrare a injecției, așa cum este 
prezentat în imagine. 
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Pasul 9: Introduceți acul seringii în piele 
 
Introduceți complet acul seringii în pliul cutanat, în unghi de aproximativ 45º. 

 
 
Pasul 10: Împingeți pistonul seringii 
 
Relaxați pliul cutanat. 
 
Împingeți tija pistonului încet și în mod constant, până când seringa este goală. 
 
Notă: Veți simți o oarecare rezistență. Acest lucru este normal. 
 

 

Pasul 11: Scoateți acul seringii din piele 
 
Țineți apăsat pistonul seringii și scoateți acul din piele în același unghi în care a fost introdus. 
 

Nu puneți capacul de protecție pentru ac înapoi pe seringă. 
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Pasul 12: Deblocați scutul de protecție pentru ac 
 
Odată ce acul este scos din piele, ridicați degetul mare de pe pistonul seringii, care trage acul în 
direcția opusă și în sus, către interiorul scutului pentru ac. 
 
Apăsați ușor cu un tampon din vată sau tifon pe locul de administrare a injecției dacă vedeți picături de 
sânge. 
 

Nu frecați pielea după administrarea injecției. 
 

 
 
Pasul 13: Aruncați seringa și capacul de protecție pentru ac 
 
Aruncați seringa și capacul de protecție pentru ac într-un container pentru obiecte ascuțite. 
 

Nu puneți capacul de protecție pentru ac înapoi pe seringă. 
 
Nu lăsaţi niciodată containerul pentru obiecte ascuțite la vederea şi îndemâna copiilor. 
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Capac de 
protecție 
pentru ac Seringă  
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Dupixent 300 mg soluție injectabilă în seringă preumplută 
dupilumab 
 
Instrucțiuni de utilizare 
 

Componentele Dupixent seringă preumplută sunt prezentate în această imagine. 
 

 
 
 
Informații importante 
 
Acest dispozitiv este o seringă preumplută, prevăzută pentru o singură utilizare. Aceasta conține 
Dupixent 300 mg pentru administrare injectabilă sub piele (injecție subcutanată). 
 
Nu trebuie să încercați să vă administrați injecția sau să o administrați unei alte persoane, dacă nu ați 
ați fost instruit în mod corespunzător de un profesionist din domeniul sănătății. 

• Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și în întregime înainte de a utiliza seringa. 
• Verificați împreună cu profesionistul din domeniul sănătății cât de frecvent va trebui să 

administrați injectabil acest medicament. 
• Adresați-vă profesionistului dumneavoastră din domeniul sănătății pentru ca acesta să vă arate 

modul corect de utilizare a seringii, înainte de prima administrare a medicamentului. 
•  Schimbați de fiecare dată locul de administrare a injecției. 
• Nu utilizați seringa dacă aceasta a fost deteriorată. 
• Nu utilizați seringa dacă lipsește capacul de protecție pentru ac sau dacă acesta nu este bine 

fixat. 
• Nu atingeți tija pistonului până când nu sunteți pregătit pentru administrarea injecției. 
• Nu administrați injecția prin haine. 
• Nu eliminați bulele de aer din seringă.  
• Nu trageți niciodată tija pistonului seringii în direcția opusă. 
• Nu reutilizați seringa. 

 
Cum se păstrează Dupixent 
 

• Nu lăsați seringa/seringile la vederea și îndemâna copiilor. 

Înainte de utilizare După utilizare 

Etichetă 

Mâner de 
prindere 

Tijă 
piston 

Corp 
seringă 

Ac  

Capac de protecție 
pentru ac∗  

Tijă 
piston 

Ac  

∗Dispozitivul poate fi prevăzut cu un capac de protecție 
pentru ac, moale sau dur. 
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• Păstrați seringile neutilizate în ambalajul original, la frigider, la temperaturi cuprinse între  2ºC 
și 8ºC. 

• Nu păstrați Dupixent la temperatura camerei (<25ºC) mai mult de 14 zile. Dacă trebuie să 
scoateți definitiv ambalajul din frigider, notați data scoaterii din frigider în spațiul de pe 
ambalaj special prevăzut pentru aceasta și utilizați Dupixent în decurs de 14 zile. 

• Nu agitați niciodată seringa. 
• Nu încălziți seringa folosind o sursă de căldură. 
• Nu congelați seringa. 
• Nu expuneți seringa la lumina directă a soarelui. 

 
Pasul 1: Scoateți seringa din cutie 
 
Scoateți seringa din cutie ținând-o de partea din mijloc a corpului acesteia. 

Nu scoateți capacul de protecție pentru ac până când nu sunteți pregătit pentru 
administrarea injecției. 

Nu utilizați seringa dacă aceasta a fost deteriorată. 
 

 
 
Pasul 2: Pregătiți administrarea injecției 
 
Asigurați-vă că aveți următoarele obiecte: 

• Seringa preumplută cu Dupixent 
• 1 tampon îmbibat cu alcool medicinal* 
• 1 tampon din vată de bumbac sau tifon* 
• Un container pentru obiecte ascuțite* (vezi Pasul 12) 

 
*Aceste obiecte nu sunt incluse în cutie 
 
Examinați eticheta: 

• Verificați data de expirare. 
• Verificați dacă aveți medicamentul corespunzător și doza exactă. 

Nu utilizați seringa dacă data de expirare a fost depășită. 

Nu păstrați Dupixent la temperatura camerei mai mult de 14 zile. 
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Pasul 3: Examinați medicamentul 
 
Examinați medicamentul din seringă: 
 
Verificați dacă lichidul este limpede și incolor până la slab gălbui. 
 
Notă: Este posibil să observați o bulă de aer; acest lucru este normal. 
 

Nu utilizați seringa dacă lichidul prezintă modificări de culoare sau este tulbure sau dacă 
prezintă flocoane sau particule. 

 
 
Pasul 4: Așteptați 45 de minute 
 
Așezați seringa pe o suprafață netedă, timp de cel puțin 45 de minute și lăsați-o să se încălzească de la 
sine până la temperatura camerei. 

 Nu încălziți seringa folosind surse de căldură. 

Nu expuneți seringa la lumină directă a soarelui. 

Nu păstrați Dupixent la temperatura camerei mai mult de 14 zile. 
 

 
 
 
 

Data de expirare 
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Pasul 5: Alegeți locul de administrare a injecției 
 
Alegeți locul de administrare a injecției. 

• Puteți să administrați injecția în coapsă sau în burtă (abdomen), cu excepția unei zone cu 
dimensiunea de 5 cm din jurul ombilicului. 

• Dacă injecția vă este administrată de către o altă persoană, aceasta poate utiliza ca loc de 
administrare și regiunea superioară a brațului. 

• Schimbați de fiecare dată locul de administrare a injecției. 

Nu administrați injecția în locuri unde pielea este dureroasă la palpare, deteriorată sau 
prezintă echimoze sau cicatrici. 

 
 

 
 
Pasul 6: Spălați-vă mâinile și curățați locul de administrare 
 
Spălați-vă mâinile. 
 
Ștergeți pielea cu un tampon îmbibat cu alcool medicinal. 
 
Lăsați pielea să se usuce înainte de administrarea injecției. 
 

Nu atingeți din nou sau nu suflați peste locul de administrare a injecției înainte de a 
administra injecția. 

 

Auto-administrarea injecției sau administrare de către persoana care vă îngrijește  

Administrarea injecției numai de către persoana care vă îngrijește 
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Pasul 7: Scoateți capacul de protecție pentru ac 
 
Țineți seringa de mijlocul corpului acesteia, cu acul orientat departe de dumneavoastră și scoateți 
capacul de protecție pentru ac. 

Nu puneți capacul de protecție pentru ac înapoi pe seringă. 

Nu atingeți acul seringii. 
 
Administrați injectabil medicamentul imediat după ce ați scos capacul de protecție pentru ac. 
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Pasul 8: Prindeți între degete un pliu al pielii 
 
Prindeți între degete un pliu al pielii (pliu cutanat) la locul de administrare a injecției, așa cum este 
prezentat în imagine. 

 
 
Pasul 9: Introduceți acul seringii în piele 
 
Introduceți acul seringii în pliul cutanat, în unghi de aproximativ 45º. 

 
 
Pasul 10: Împingeți pistonul seringii 
 
Relaxați pliul cutanat. 
 
Împingeți tija pistonului încet și în mod constant, până când seringa este goală. 
 
Notă: Veți simți o oarecare rezistență. Acest lucru este normal. 
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Pasul 11: Scoateți acul seringii din piele 
 
Scoateți acul din piele în același unghi în care a fost introdus. 
 

Nu puneți capacul de protecție pentru ac înapoi pe seringă. 
 
Apăsați ușor cu un tampon din vată sau tifon pe locul de administrare a injecției dacă vedeți picături de 
sânge. 
 

Nu frecați pielea după administrarea injecției. 
 

 
 
Pasul 12: Aruncați seringa și capacul de protecție pentru ac 
 
Aruncați seringa și capacul de protecție pentru ac într-un container pentru obiecte ascuțite. 
 

Nu puneți capacul de protecție pentru ac înapoi pe seringă. 
 
Nu lăsaţi niciodată containerul pentru obiecte ascuțite la vederea şi îndemâna copiilor. 
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