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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ξεκινήστε με ΤREMFYA®1

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το JMC (https://www.janssenmedicalcloud.gr/).

Κάθαρση δέρματος 
που αντέχει στο χρόνο.1-4

ΝΕΑ
ΘΕΡΑΠΕΊΑ

για τη μέτρια έως σοβαρή 

ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες, 

οι οποίοι είναι υποψήφιοι  

για συστηματική θεραπεία1

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους  
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιβλιογραφία: 1. TREMFYA®, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Blauvelt A et al. J Am Acad Dermatol 2017;76(3):405-417. 3. Reich K et al. J Am Acad Dermatol 2017;76(3):418-431. 4. Reich K, et al. Lancet 2019;394(10201):831-9.
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  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το 
γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελ-
ματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργει-
ες. Βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμη-
των ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Tremfya 100  mg ενέσιμο διάλυμα 
σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε 
προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 100  mg guselkumab σε 1  ml διαλύματος. 
Το guselkumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσο-
σφαιρίνης G1 λ (IgG1λ) έναντι της πρωτεΐνης ιντερλευκίνη  (IL)-23, που παρασκευάζεται 
σε κύτταρα ωοθήκης κινεζικού κρικητού (CHO) με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. 
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα (ενέσιμο). Το διάλυμα είναι διαυγές και 
άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Το 
Tremfya ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε 
ενήλικες, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης: Το Tremfya προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη 
ιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και τη θεραπεία της ψωρίασης κατά πλάκας. Δοσολο-
γία: Η συνιστώμενη δόση του Tremfya είναι 100 mg χορηγούμενα με υποδόρια ένεση τις 
εβδομάδες  0  και  4, ακολουθούμενες από μια δόση συντήρησης κάθε 8  εβδομάδες. Θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς που δεν έχουν 
εμφανίσει ανταπόκριση μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας. Ηλικιωμένοι (≥ 65 ετών): Δεν 
απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για ασθενείς 
ηλικίας ≥ 65 ετών. Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία: Το Tremfya δεν έχει μελετηθεί σε αυ-
τούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συστάσεις για τη 
δοσολογία. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Tremfya 
σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18  ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Υποδόρια χρήση. Εάν είναι δυνατό, 
οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως θέ-
σεις ένεσης. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική των υποδόριων ενέσεων, οι 
ασθενείς μπορούν να αυτοχορηγήσουν το Tremfya εάν ο ιατρός το κρίνει σκόπιμο. Ωστό-
σο, ο ιατρός θα πρέπει να διασφαλίσει την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση των ασθε-
νών. Θα πρέπει να δίδεται οδηγία στους ασθενείς να χορηγούν την πλήρη ποσότητα του 
Tremfya σύμφωνα με τις «Οδηγίες χρήσης» που παρέχονται στο κουτί. Αντενδείξεις: Σο-
βαρή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Κλινικά σημαντικές 
ενεργές λοιμώξεις (π.χ., ενεργή φυματίωση, βλ. παράγραφο  Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση). Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρή-
ση: Ιχνηλασιμότητα: Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμα-
κευτικών προϊόντων, το όνομα και η παρτίδα του χορηγούμενου προϊόντος θα πρέπει να 
καταγράφονται σαφώς. Λοιμώξεις: Το Tremfya μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης.  
Η θεραπεία με Tremfya δεν πρέπει να ξεκινά σε ασθενείς με οποιαδήποτε κλινικά σημαντική 
ενεργή λοίμωξη έως ότου η λοίμωξη αποδράμει ή αντιμετωπιστεί επαρκώς. Στους ασθενείς 
που λαμβάνουν θεραπεία με Tremfya θα πρέπει να δίδεται η οδηγία να αναζητούν ιατρική 
συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης σημείων ή συμπτωμάτων κλινικά σημαντικής χρόνιας 
ή οξείας λοίμωξης. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει κλινικά σημαντική ή σοβαρή λοίμωξη ή 
δεν ανταποκρίνεται στην καθιερωμένη θεραπεία, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και 
το Tremfya θα πρέπει να διακόπτεται έως ότου αποδράμει η λοίμωξη. Αξιολόγηση προ 
θεραπείας για φυματίωση: Πριν από την έναρξη της θεραπείας με το Tremfya, οι ασθενείς 
θα πρέπει να αξιολογούνται για λοίμωξη φυματίωσης (ΤΒ). Οι ασθενείς που λαμβάνουν το 
Tremfya θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα ενεργής ΤΒ κατά τη 
διάρκεια και μετά το τέλος της θεραπείας. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπεί-
ας κατά της ΤΒ πριν την έναρξη της θεραπείας με το Tremfya σε ασθενείς με προηγούμενο 
ιστορικό λανθάνουσας ή ενεργής ΤΒ, για τους οποίους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η χορή-
γηση ενός επαρκούς κύκλου θεραπείας. Υπερευαισθησία: Σοβαρές αντιδράσεις υπερευ-
αισθησίας, συμπεριλαμβανομένης αναφυλαξίας, έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία. 
Ορισμένες σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας εμφανίστηκαν αρκετές ημέρες μετά τη 
θεραπεία με guselkumab, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων με κνίδωση και δύσπνοια. 
Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας, η χορήγηση του Tremfya 
θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να ξεκινά κατάλληλη θεραπεία. Ανοσοποιήσεις: Πριν 
από την έναρξη της θεραπείας με Tremfya, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ολο-
κλήρωσης όλων των απαραίτητων ανοσοποιήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες ανοσοποίησης. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Tremfya δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς. Δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανταπόκριση σε εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς 
ή αδρανοποιημένα εμβόλια. Πριν τον εμβολιασμό με ζώντες ιούς ή ζώντα βακτήρια, η θε-
ραπεία με το Tremfya θα πρέπει να διακόπτεται προσωρινά για τουλάχιστον 12 εβδομάδες 
μετά την τελευταία δόση και μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά 
τον εμβολιασμό. Οι συνταγογράφοι θα πρέπει να συμβουλεύονται την Περίληψη Χαρα-
κτηριστικών του Προϊόντος του συγκεκριμένου εμβολίου για επιπλέον πληροφορίες και 
καθοδήγηση σχετικά με την ταυτόχρονη χρήση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων μετά 
τον εμβολιασμό. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η πιο συχνή 
ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου (ΑΕ) ήταν λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. 
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Στον Πίνακα 1 παρέχεται ένας κα-
τάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών από κλινικές μελέτες για την ψωρίαση, καθώς και 
από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται κατά  
κατηγορία οργανικού συστήματος του MedDRA και συχνότητα, χρησιμοποιώντας την πα-
ρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 

έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000) και μη γνωστές 
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Πίνακας 1: Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών

Κατηγορία/οργανικό σύστημα Συχνότητα ADR

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Πολύ συχνές Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευ-
στικού

Συχνές Γαστρεντερίτιδα

Συχνές Λοιμώξεις από τον ιό του 
απλού έρπητα

Συχνές Λοιμώξεις τριχοφυτίας

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Όχι συχνές Υπερευαισθησία

Όχι συχνές Αναφυλαξία

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Συχνές Κεφαλαλγία

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Συχνές Διάρροια

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου 
ιστού

Συχνές Κνίδωση

Όχι συχνές Εξάνθημα

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και 
του συνδετικού ιστού

Συχνές Αρθραλγία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Συχνές Αντιδράσεις της θέσης ένεσης

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Γαστρεντερίτιδα: Σε δύο φάσης III κλινικές 
μελέτες κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο περιόδου, γαστρεντερίτι-
δα εμφανίστηκε πιο συχνά στην ομάδα που έλαβε θεραπεία με Tremfya (1,1%) σε σύγκριση 
με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (0,7%). Έως την Εβδομάδα 156, το 4,9% όλων των 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Tremfya ανέφεραν γαστρεντερίτιδα. Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες γαστρεντερίτιδας δεν ήταν σοβαρές και δεν οδήγησαν σε διακοπή του Tremfya 
έως την Εβδομάδα 156. Αντιδράσεις της θέσης ένεσης: Σε δύο φάσης III κλινικές μελέτες έως 
την Εβδομάδα 48, το 0,7% των ενέσεων με το Tremfya και το 0,3% των ενέσεων με εικονι-
κό φάρμακο συσχετίστηκαν με αντιδράσεις της θέσης ένεσης. Έως την Εβδομάδα 156, το 
0,5% των ενέσεων Tremfya σχετίζονταν με αντιδράσεις της θέσης ένεσης. Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες του ερυθήματος της θέσης ένεσης και του άλγους της θέσης ένεσης ήταν τα πιο 
συχνά αναφερόμενα περιστατικά αντιδράσεων της θέσης ένεσης και ήταν γενικά ήπιας 
έως μέτριας βαρύτητας. Καμία δεν ήταν σοβαρή και καμία δεν οδήγησε σε διακοπή του 
Tremfya. Ανοσογονικότητα: Η ανοσογονικότητα του Tremfya αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας 
μία ευαίσθητη και με ανοχή στο φάρμακο ανοσοδοκιμασία. Σε συγκεντρωτικές αναλύσεις 
φάσης II και φάσης III, λιγότερο από 6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το Tremfya 
ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του φαρμάκου σε μια περίοδο θεραπείας έως 52  εβδομά-
δες. Από τους ασθενείς που ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του φαρμάκου, περίπου το 7% 
είχαν αντισώματα που ταξινομήθηκαν ως εξουδετερωτικά, ποσοστό που ισούται με το 0,4% 
όλων τωνασθενών που έλαβαν θεραπεία με το Tremfya. Σε συγκεντρωτικές φάσης ΙΙΙ ανα-
λύσεις, περίπου το 9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Tremfya ανέπτυξαν αντισώ-
ματα έναντι του φαρμάκου σε έως 156 εβδομάδες θεραπείας. Τα αντισώματα έναντι του 
φαρμάκου δεν συσχετίστηκαν με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα ή εμφάνιση αντιδράσε-
ων της θέσης ένεσης. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της 
σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες 
υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 
32040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙ-
ΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλ-
γιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/17/1234/002 1 προγεμισμένη συσκευή 
τύπου πένας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία 
πρώτης έγκρισης: 10 Νοεμβρίου 2017. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
14 Μαΐου 2020. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσι-
μες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.
eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της 
θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την 
παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή

INJ.SOL 100MG/1ML BT x 1 PF. PEN x 1ML 1.747,22 € 2.126,82 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag 
Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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