
 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ELOCTA 250 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

ELOCTA 500 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

ELOCTA 750 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

ELOCTA 1000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

ELOCTA 1500 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

ELOCTA 2000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

ELOCTA 3000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

ELOCTA 4000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ELOCTA 250 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Κάθε φιαλίδιο περιέχει ονομαστικά 250 IU εφμοροκτοκόγης 
άλφα (efmoroctocog alfa). Το ELOCTA περιέχει περίπου 83 IU/
ml ανασυνδυασμένου ανθρώπινου παράγοντα πήξης VIII, εφ-
μοροκτοκόγης άλφα μετά την ανασύσταση.

ELOCTA 500 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Κάθε φιαλίδιο περιέχει ονομαστικά 500 IU εφμοροκτοκόγης 
άλφα (efmoroctocog alfa). Το ELOCTA περιέχει περίπου 167 
IU/ml ανασυνδυασμένης εφμοροκτοκόγης άλφα μετά την ανα-
σύσταση.

ELOCTA 750 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Κάθε φιαλίδιο περιέχει ονομαστικά 750 IU εφμοροκτοκόγης 
άλφα (efmoroctocog alfa). Το ELOCTA περιέχει περίπου 250 
IU/ml ανασυνδυασμένης εφμοροκτοκόγης άλφα μετά την ανα-
σύσταση.

ELOCTA 1000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Κάθε φιαλίδιο περιέχει ονομαστικά 1000 IU εφμοροκτοκόγης 
άλφα (efmoroctocog alfa). Το ELOCTA περιέχει περίπου 333 
IU/ml ανασυνδυασμένης εφμοροκτοκόγης άλφα μετά την ανα-
σύσταση.

ELOCTA 1500 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Κάθε φιαλίδιο περιέχει ονομαστικά 1500 IU εφμοροκτοκόγης 
άλφα (efmoroctocog alfa). Το ELOCTA περιέχει περίπου 500 
IU/ml ανασυνδυασμένης εφμοροκτοκόγης άλφα μετά την ανα-
σύσταση.

ELOCTA 2000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Κάθε φιαλίδιο περιέχει ονομαστικά 2000 IU εφμοροκτοκόγης 
άλφα (efmoroctocog alfa). Το ELOCTA περιέχει περίπου 667 
IU/ml ανασυνδυασμένης εφμοροκτοκόγης άλφα μετά την ανα-
σύσταση.

ELOCTA 3000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Κάθε φιαλίδιο περιέχει ονομαστικά 3000 IU εφμοροκτοκόγης 
άλφα (efmoroctocog alfa). Το ELOCTA περιέχει περίπου 1000 
IU/ml ανασυνδυασμένης εφμοροκτοκόγης άλφα μετά την ανα-
σύσταση.

ELOCTA 4000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
Κάθε φιαλίδιο περιέχει ονομαστικά 4000 IU εφμοροκτοκόγης 
άλφα (efmoroctocog alfa). Το ELOCTA περιέχει περίπου 1333 
IU/ml ανασυνδυασμένης εφμοροκτοκόγης άλφα μετά την ανα-
σύσταση.

Η ισχύς (Διεθνείς Μονάδες (International Units, IU)) καθορί-
ζεται με χρήση της ανάλυσης με χρωμογόνο της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Η ειδική δραστικότητα του ELOCTA είναι 
4.000- 10.200 IU/mg πρωτεΐνης. Η εφμοροκτοκόγη άλφα (ανα-
συνδυασμένος ανθρώπινος παράγοντας πήξης VIII, πρωτεΐνη 
σύντηξης Fc (rFVIIIFc)) έχει 1.890 αμινοξέα. Παράγεται μέσω 
τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA σε μια σειρά ανθρώπινων 
εμβρυϊκών νεφρικών (HEK) κυττάρων χωρίς την προσθήκη 
οποιασδήποτε εξωγενούς πρωτεΐνης ανθρώπινης ή ζωικής 
προέλευσης στη διαδικασία κυτταρικής καλλιέργειας, καθαρι-
σμού ή τελικής μορφοποίησης.

Έκδοχο με γνωστή δράση
0,6 mmol (ή 14 mg) νατρίου ανά φιαλίδιο. Για τον πλήρη κατά-
λογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Κόνις: λυοφιλοποιη-
μένη, λευκή έως υπόλευκη κόνις ή πλάκα. Διαλύτης: ύδωρ για 
ενέσιμα, διαυγές, άχρωμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

εφμοροκτοκόγη άλφα (efmoroctocog alfa) 
(ανασυνδυασμένος ανθρώπινος παράγοντας 
πήξης VIII, πρωτεΐνη σύντηξης Fc)



 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία και προφύλαξη αιμορραγικών επεισοδίων σε ασθε-
νείς με αιμορροφιλία A (συγγενής ανεπάρκεια παράγοντα VIII). 
Το ELOCTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες.

 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη γιατρού με 
εμπειρία στη θεραπεία της αιμορροφιλίας.

Παρακολούθηση της θεραπείας
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας συνιστάται κατάλληλος προσ-
διορισμός των επιπέδων του παράγοντα VIII (μέσω αναλύσε-
ων πήξης ενός σταδίου ή αναλύσεων με χρωμογόνο) ώστε 
να καθορίζονται η δόση που πρόκειται να χορηγηθεί και η 
συχνότητα των επαναλαμβανόμενων ενέσεων. Η ανταπόκρι-
ση στον παράγοντα VIII μπορεί να διαφέρει από ασθενή σε 
ασθενή, επιδεικνύοντας διαφορετικούς χρόνους ημιζωής και 
διαφορετικά επίπεδα ανάκτησης. Η δόση με βάση το σωματι-
κό βάρος μπορεί να απαιτεί προσαρμογή σε ελλιποβαρείς και 
υπέρβαρους ασθενείς. Ειδικότερα στις μείζονες χειρουργικές 
παρεμβάσεις, είναι απαραίτητη η ακριβής παρακολούθηση 
της θεραπείας υποκατάστασης, μέσω εργαστηριακού ελέγ-
χου της πηκτικότητας (της δραστικότητας του παράγοντα VIII 
στο πλάσμα). Κατά τη χρήση ανάλυσης πήξης ενός σταδίου in 
vitro με βάση τον χρόνο θρομβοπλαστίνης (χρόνος ενεργοποι-
ημένης μερικής θρομβοπλαστίνης) για τον προσδιορισμό της 
δραστικότητας του παράγοντα VIII σε δείγματα αίματος ασθε-
νών, τα αποτελέσματα της δραστικότητας του παράγοντα VIII 
στο πλάσμα μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά τόσο από τον 
τύπο του αντιδραστηρίου χρόνου ενεργοποιημένης μερικής 
θρομβοπλαστίνης όσο και από το πρότυπο αναφοράς που χρη-
σιμοποιείται στην ανάλυση. Επίσης μπορεί να υπάρχουν σημα-
ντικές ασυμφωνίες μεταξύ των αποτελεσμάτων ανάλυσης που 
λαμβάνονται από την ανάλυση πήξης ενός σταδίου με βάση 
τον χρόνο ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης και 

την ανάλυση με χρωμογόνο της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 
Αυτό είναι σημαντικό ιδίως κατά την αλλαγή του εργαστηρίου 
ή/και του αντιδραστηρίου που χρησιμοποιείται στην ανάλυση.

Δοσολογία
Η δόση και η διάρκεια της θεραπείας υποκατάστασης εξαρτώ-
νται από τη σοβαρότητα της ανεπάρκειας του παράγοντα VIII, 
από τη θέση και την έκταση της αιμορραγίας καθώς και από την 
κλινική κατάσταση του ασθενή. Ο αριθμός των χορηγούμενων 
μονάδων ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII Fc εκφράζεται σε 
IU, οι οποίες σχετίζονται με το ισχύον πρότυπο της Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για τα προϊόντα που περιέχουν παράγοντα 
VIII. Η δραστικότητα του παράγοντα VIII στο πλάσμα εκφράζε-
ται είτε ως ποσοστό (σε σχέση με το φυσιολογικό ανθρώπινο 
πλάσμα) είτε σε IU (σε σχέση με το Διεθνές Πρότυπο για τον 
παράγοντα VIII στο πλάσμα). Μία μονάδα δραστικότητας IU του 
ανασυνδυασμένου παράγοντα VIII Fc ισοδυναμεί με την ποσό-
τητα του παράγοντα VIII που υπάρχει σε ένα ml φυσιολογικού 
ανθρώπινου πλάσματος.

Θεραπεία κατ’ απαίτηση
Ο υπολογισμός της απαιτούμενης δόσης του ανασυνδυασμέ-
νου παράγοντα VIII Fc βασίζεται στο εμπειρικό εύρημα, ότι 1 
IU παράγοντα VIII ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους αυξάνει 
τη δραστικότητα του παράγοντα VIII στο πλάσμα κατά 2 IU/dl. 
Η απαιτούμενη δόση καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 
Απαιτούμενες μονάδες = σωματικό βάρος (kg) x επιθυμητή 
αύξηση του παράγοντα VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg ανά IU/dl) 
Η χορηγούμενη ποσότητα και η συχνότητα χορήγησης πρέπει 
πάντοτε να καθορίζονται με βάση την κλινική αποτελεσματικό-
τητα κατά περίπτωση. Στην περίπτωση των παρακάτω αιμορ-
ραγικών επεισοδίων, η δραστικότητα του παράγοντα VIII δεν 
πρέπει να μειώνεται πέραν των υποδεικνυόμενων επιπέδων 
δραστικότητας στο πλάσμα (σε % του φυσιολογικού ή IU/dl) 
στην αντίστοιχη περίοδο. Ο Πίνακας 1 μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως οδηγός για τον καθορισμό της δοσολογίας σε περίπτω-
ση αιμορραγικών επεισοδίων και χειρουργικών επεμβάσεων:

Πίνακας 1: Οδηγός για τη δοσολογία του ELOCTA για την αντιμετώπιση αιμορραγικών επεισοδίων και χειρουργικών 
επεμβάσεων

Βαθμός αιμορραγίας/
Τύπος χειρουργικής διαδικασίας

Απαιτούμενα επίπεδα 
δραστικότητας
του παράγοντα
VIII (%) (IU/dl)

Συχνότητα δόσεων (ώρες)/
Διάρκεια θεραπείας (ημέρες)

Αιμορραγία  
Πρώιμο αίμαρθρο, αιμορραγία σε μύες ή 
αιμορραγία της στοματικής κοιλότητας

20-40

Επαναλάβετε την ένεση κάθε 12 έως 24 ώρες για του-
λάχιστον 1 ημέρα, έως ότου το αιμορραγικό επεισόδιο, 
όπως υποδηλώνεται από τον πόνο, εξαλειφθεί ή επιτευ-
χθεί επούλωση.1

Πιο εκτεταμένο αίμαρθρο, αιμορραγία σε 
μύες ή αιμάτωμα

30-60
Επαναλάβετε την ένεση κάθε 12 έως 24 ώρες για 3-4 
ημέρες ή περισσότερες έως ότου υποχωρήσουν ο πό-
νος και η οξεία ανικανότητα.1

Αιμορραγίες απειλητικές για τη ζωή 60-100
Επαναλάβετε την ένεση κάθε 8 έως 24 ώρες έως ότου 
να παρέλθει ο κίνδυνος.

Χειρουργικές επεμβάσεις 
Ελάσσονες, συμπεριλαμβανομένης της 
εξαγωγής δοντιού

30-60
Επαναλάβετε την ένεση κάθε 24 ώρες, για τουλάχιστον 
1 ημέρα, έως ότου να επιτευχθεί επούλωση.



Πίνακας 1: Οδηγός για τη δοσολογία του ELOCTA για την αντιμετώπιση αιμορραγικών επεισοδίων και χειρουργικών 
επεμβάσεων

Βαθμός αιμορραγίας/
Τύπος χειρουργικής διαδικασίας

Απαιτούμενα επίπεδα 
δραστικότητας
του παράγοντα
VIII (%) (IU/dl)

Συχνότητα δόσεων (ώρες)/
Διάρκεια θεραπείας (ημέρες)

Μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις
80-100

(προ- και
μετεγχειρητικά)

Επαναλάβετε την ένεση κάθε 8 έως 24 ώρες όπως απαι-
τείται μέχρι επαρκούς επούλωσης του τραύματος και 
ακολούθως συνεχίστε τη θεραπεία για άλλες 7 ημέρες 
τουλάχιστον, προκειμένου να διατηρηθούν τα επίπεδα 
δραστικότητας του παράγοντα VIII σε 30% έως 60% (IU/
dl).

1Σε ορισμένους ασθενείς και συνθήκες, το δοσολογικό μεσοδιάστημα μπορεί να παραταθεί έως 36 ώρες. Βλ. παράγραφο 5.2 για φαρμακο-
κινητικά δεδομένα.

   
Προφύλαξη
Για μακροχρόνια προφύλαξη, η συνιστώμενη δόση είναι 50 IU 
παράγοντα VIII ανά kg σωματικού βάρους σε διαστήματα των 
3 έως 5 ημερών. Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί με βάση την 
ανταπόκριση του ασθενή στο εύρος από 25 έως 65 IU/kg (βλ. 
παράγραφο 5.1 και 5.2). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν 
πρόκειται για νεαρής ηλικίας ασθενείς, ενδέχεται να απαιτού-
νται μικρότερα δοσολογικά μεσοδιαστήματα ή υψηλότερες δό-
σεις.

Ηλικιωμένοι
Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς ηλικίας ≥65 ετών.

Παιδιατρικός πληθυσμός
Για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, μπορεί να απαιτούνται 
συχνότερες ή υψηλότερες δόσεις (βλ. παράγραφο 5.1). Για 
εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω, οι συστάσεις δόσης είναι οι 
ίδιες όπως και για τους ενήλικες.

Τρόπος χορήγησης
Το ELOCTA προορίζεται για ενδοφλέβια χρήση. Το ELOCTA 
πρέπει να ενίεται ενδοφλεβίως για αρκετά λεπτά. Ο ρυθμός 
χορήγησης θα πρέπει να καθορίζεται από το επίπεδο άνεσης 
του ασθενή και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ml/min. Για 
οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊ-
όντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6.

 4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδο-
χα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
 χρήση
Υπερευαισθησία
Ενδέχεται να παρουσιαστούν αλλεργικού τύπου αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας με το ELOCTA. Εάν εμφανισθούν συμπτώ-
ματα υπερευαισθησίας, πρέπει να συνιστάται στους ασθενείς 
να διακόψουν  αμέσως τη χρήση του φαρμακευτικού προϊό-
ντος και να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους. Οι ασθενείς 
θα πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία των αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας που περιλαμβάνουν κνίδωση, γενικευμένη 
κνίδωση, αίσθημα σύσφιξης του θώρακα, συριγμό, υπόταση 
και αναφυλαξία. Σε περίπτωση σοκ, πρέπει να εφαρμοσθεί η 
τυπική ιατρική θεραπεία για σοκ.

Αναστολείς
Η ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων (αναστολέων) 
έναντι του παράγοντα VIII αποτελεί γνωστή επιπλοκή στην αντι-
μετώπιση ασθενών που πάσχουν από αιμορροφιλία A. Οι ανα-
στολείς αυτοί είναι συνήθως ανοσοσφαιρίνες IgG που δρουν 
έναντι της προπηκτικής δράσης του παράγοντα VIII, οι οποίοι 
προσδιορίζονται ποσοτικά σε Μονάδες Bethesda (BU) ανά ml 
πλάσματος, με τη χρήση του τροποποιημένου ποσοτικού προσ-
διορισμού. Ο κίνδυνος ανάπτυξης αναστολέων συσχετίζεται με 
τη σοβαρότητα της νόσου, καθώς και την έκθεση στον παρά-
γοντα VIII και είναι μεγαλύτερος κατά τις πρώτες 50 ημέρες 
έκθεσης αλλά συνεχίζεται διά βίου αν και ο κίνδυνος είναι 
όχι συχνός. Η κλινική σημασία της ανάπτυξης αναστολέων θα 
εξαρτηθεί από τον τίτλο του αναστολέα, με τους χαμηλούς τίτ-
λους να συνιστούν χαμηλότερο κίνδυνο για ανεπαρκή κλινική 
ανταπόκριση από τους αναστολείς υψηλού τίτλου. Γενικά όλοι 
οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με προϊόντα παράγοντα 
πήξης VIII θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για 
την ανάπτυξη αναστολέων μέσω κατάλληλων κλινικών παρα-
τηρήσεων και εργαστηριακών ελέγχων. Εάν δεν επιτευχθούν 
τα αναμενόμενα επίπεδα δραστικότητας του παράγοντα VIII 
στο πλάσμα, ή εάν η αιμορραγία δεν ήταν δυνατό να τεθεί υπό 
έλεγχο με την κατάλληλη δόση, πρέπει να διεξαχθεί έλεγχος 
για την ύπαρξη αναστολέων του παράγοντα VIII. Σε ασθενείς 
με υψηλά επίπεδα αναστολέων, η θεραπεία με παράγοντα VIII 
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική και γι’ αυτό πρέπει να 
ληφθούν υπόψη εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας. Η αντιμε-
τώπιση των ασθενών αυτών πρέπει να καθοδηγείται από για-
τρούς με εμπειρία στην φροντίδα ασθενών με αιμορροφιλία 
και αναστολείς του παράγοντα VIII.

Καρδιαγγειακά επεισόδια
Σε ασθενείς με προϋπάρχοντες καρδιαγγειακούς παράγοντες 
κινδύνου, η θεραπεία υποκατάστασης με FVIII μπορεί να αυξή-
σει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Επιπλοκές σχετιζόμενες με καθετήρα
Εάν απαιτείται συσκευή κεντρικής φλεβικής προσπέλασης 
(CVAD), θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος επιπλο-
κών σχετιζόμενων με CVAD συμπεριλαμβανομένων τοπικών 
λοιμώξεων, βακτηριαιμίας και θρόμβωσης στη θέση του κα-
θετήρα.

Ιχνηλασιμότητα
Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 



φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας 
του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σα-
φήνεια.

Παιδιατρικός πληθυσμός
Οι παρατιθέμενες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ισχύουν 
τόσο για τους ενήλικες, τα παιδιά όσο και για τους εφήβους.

Ζητήματα σχετιζόμενα με το έκδοχο
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol 
νατρίου (23 mg) ανά φιαλίδιο, είναι αυτό που ονομάζουμε 
«ελεύθερο νατρίου». Ωστόσο, ανάλογα με το σωματικό βάρος 
και τη δοσολογία, ο ασθενής μπορεί να λαμβάνει περισσότερο 
από ένα φιαλίδιο (βλ. παράγραφο 2 για πληροφορίες σχετικά 
με το περιεχόμενο ανά φιαλίδιο). Αυτό πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη από ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόμενου νατρίου.

 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
 άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις του ανθρώπινου παρά-
γοντα πήξης VIII (rDNA) με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Δεν 
έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων.

 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες αναπαραγωγής σε ζώα με τον 
παράγοντα VIII. Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη πλακουντιακής 
μεταφοράς σε ποντικούς  (βλ. παράγραφο 5.3). Λόγω της σπά-
νιας περίπτωσης εμφάνισης αιμορροφιλίας A σε γυναίκες, δεν 
υπάρχει εμπειρία σχετικά με τη χρήση του παράγοντα VIII σε 
γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. 
Συνεπώς, ο παράγοντας VIII πρέπει να χρησιμοποιείται κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού μόνο εφόσον 
ενδείκνυται σαφώς. 

 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
 μηχανημάτων
Το ELOCTA δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης 
και χειρισμού μηχανημάτων.

 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας ή αλλεργικές αντιδράσεις (οι 
οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αγγειοοίδημα, αίσθημα καύ-
σου και νυγμού στο σημείο της έγχυσης, ρίγη, εξάψεις, γε-
νικευμένη κνίδωση, κεφαλαλγία, κνίδωση, υπόταση, λήθαργο, 
ναυτία, ανησυχία, ταχυκαρδία, αίσθημα σύσφιξης του θώρακα, 
μυρμηκίαση, έμετο, συριγμό) έχουν παρατηρηθεί σπάνια και 
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εξελιχθούν σε σοβαρή 
αναφυλαξία (συμπεριλαμβανομένου σοκ). Μπορεί να εμφανι-
στεί ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων (αναστολέων) 
σε ασθενείς με αιμορροφιλία A που είχαν υποβληθεί σε θε-
ραπεία με παράγοντα VIII, συμπεριλαμβανομένου του ELOCTA. 
Εάν αναπτυχθούν τέτοιου είδους αναστολείς, η κατάσταση θα 
εκδηλωθεί ως ανεπαρκής κλινική ανταπόκριση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, συνιστάται η επικοινωνία με ένα εξειδικευμένο 
αιμορροφιλικό κέντρο.

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα
Ο Πίνακας 2 που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται στην 
κατηγοριοποίηση των οργανικών συστημάτων κατά MedDRA 
(κατηγορία/οργανικό σύστημα (SOC) και προτιμώμενο επί-
πεδο όρου). Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών βα-

σίζονται σε κλινικές μελέτες με ένα σύνολο 379 ασθενών με 
σοβαρή αιμορροφιλία A, από τους οποίους 276 ήταν ασθενείς 
που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία (PTPs) και 103 ήταν 
ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία (PUPs). 
Βλ. παράγραφο 5.1 για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
κλινικές μελέτες. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών 
έχει αξιολογηθεί με βάση την ακόλουθη συνθήκη: πολύ συ-
χνές (≥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), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση 
τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας 
εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθί-
νουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 2: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν
για το ELOCTA στις κλινικές δοκιμές1

Κατηγορία/ορ-
γανικό σύστημα 
σύμφωνα με τη 
βάση δεδομένων 
MedDRA

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες

Κατηγορία
συχνότητας1

Διαταραχές του 
αιμοποιητικού 
και του λεμφικού 
συστήματος

Αναστολή του 
παράγοντα VIII

Όχι συχνές 
(PTPs)2

Πολύ συχνές 
(PUPs)2

Διαταραχές 
του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία Όχι συχνές
Ζάλη Όχι συχνές
Δυσγευσία Όχι συχνές

Καρδιακές 
διαταραχές

Βραδυκαρδία Όχι συχνές

Αγγειακές 
διαταραχές

Υπέρταση Όχι συχνές
Εξάψεις Όχι συχνές
Αγγειοπάθεια4 Όχι συχνές

Διαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήματος, του 
θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Βήχας Όχι συχνές

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού

Πόνος στην 
κοιλιακή χώρα, 
κατώτερη

Όχι συχνές

Διαταραχές του 
δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Βλατιδώδες 
εξάνθημα

Συχνές (PUPs)³

Εξάνθημα Όχι συχνές

Διαταραχές του 
μυοσκελετικού 
συστήματος και 
του συνδετικού 
ιστού

Αρθραλγία Όχι συχνές
Μυαλγία Όχι συχνές
Οσφυαλγία Όχι συχνές
Οίδημα των 
αρθρώσεων

Όχι συχνές

Γενικές 
διαταραχές και 
καταστάσεις της 
οδού χορήγησης

Θρόμβωση 
σχετιζόμενη με 
συσκευή

Συχνές (PUPs)3

Κακουχία Όχι συχνές
Θωρακικός πόνος Όχι συχνές
Αίσθημα ψύχους Όχι συχνές
Αίσθημα 
θερμότητας

Όχι συχνές



Πίνακας 2: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν
για το ELOCTA στις κλινικές δοκιμές1

Κατηγορία/ορ-
γανικό σύστημα 
σύμφωνα με τη 
βάση δεδομένων 
MedDRA

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες

Κατηγορία
συχνότητας1

Κακώσεις, 
δηλητηριάσεις 
και επιπλοκές 
θεραπευτικών 
χειρισμών

Υπόταση λόγω της 
διαδικασίας

Όχι συχνές

PTPs = ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, 
PUPs = ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία
1Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου (ADRs) και η συχνότητα 
βασίζονται στη συχνότητα εμφάνισης στους PTPs μόνο, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά.
2Η συχνότητα βασίζεται σε μελέτες με όλα τα προϊόντα που περιέχουν 
FVIII οι οποίες περιλάμβαναν ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία A.
3Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου (ADRs) και η συχνότητα 
βασίζονται στη συχνότητα εμφάνισης στους PUPs μόνο.
4Όρος του ερευνητή: αγγειακός πόνος μετά την ένεση του ELOCTA.

Παιδιατρικός πληθυσμός
Δεν παρατηρήθηκαν ειδικές για την ηλικία διαφορές στις ανε-
πιθύμητες ενέργειες μεταξύ παιδιατρικών και ενήλικων ασθε-
νών. Η συχνότητα, ο τύπος και η σοβαρότητα των ανεπιθύμη-
των ενεργειών στα παιδιά αναμένεται να είναι τα ίδια όπως 
στους ενήλικες.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά 
από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολού-
θηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προ-
ϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 
μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585 
Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

 4.9 Υπερδοσολογία
Δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα υπερδοσολογίας.

 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: αντιαιμορραγικά, παράγο-
ντας πήξης του αίματος VIII, κωδικός ATC: B02BD02

Μηχανισμός δράσης
Το σύμπλοκο παράγοντα VIII/ παράγοντα von Willebrand απο-
τελείται από δύο μόρια (παράγοντας VIII και παράγοντας von 
Willebrand) με διαφορετικές φυσιολογικές λειτουργίες. Όταν 
εγχυθεί σε αιμορροφιλικό ασθενή, ο παράγοντας VIII δεσμεύ-
εται στον παράγοντα von Willebrand στην κυκλοφορία του 
ασθενή. Ο ενεργοποιημένος παράγοντας VIII δρα ως συμπαρά-
γοντας του ενεργοποιημένου παράγοντα IX, επιταχύνοντας τη 
μετατροπή του παράγοντα X σε ενεργοποιημένο παράγοντα X. 
Ο ενεργοποιημένος παράγοντας X μετατρέπει την προθρομβίνη 
σε θρομβίνη. Στη συνέχεια η θρομβίνη μετατρέπει το ινωδογό-
νο σε ινώδες και καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός θρόμβου. 
Η αιμορροφιλία A είναι μια συνδεδεμένη με το χρωμόσωμα X 
κληρονομική διαταραχή της πήξης του αίματος, που οφείλεται 
σε χαμηλά επίπεδα του λειτουργικού παράγοντα VIII:C και έχει 
ως αποτέλεσμα την αιμορραγία σε αρθρώσεις, μύες ή εσωτε-
ρικά όργανα, είτε αυτόματα, είτε μετά από τυχαίο ή χειρουρ-
γικό τραύμα. Με τη θεραπεία υποκατάστασης αυξάνονται τα 
επίπεδα του παράγοντα VIII στο πλάσμα, επιτρέποντας έτσι μία 
προσωρινή αποκατάσταση της ανεπάρκειας του παράγοντα κα-
θώς και αποκατάσταση των τάσεων για αιμορραγία. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι το ετησιοποιημένο ποσοστό αιμορραγίας (ABR) 
δεν είναι συγκρίσιμο μεταξύ διαφορετικών πυκνών σκευα-
σμάτων παραγόντων και μεταξύ διαφορετικών κλινικών μελε-
τών. Το ELOCTA (εφμοροκτοκόγη άλφα) είναι μια πλήρως ανα-
συνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης με παρατεταμένη ημιζωή. 
Το ELOCTA αποτελείται από τον ανασυνδυασμένο ανθρώπινο 
παράγοντα πήξης VIII με διαγραμμένη τη B-περιοχή ομοιοπο-
λικά συνδεδεμένο με την Fc περιοχή της ανθρώπινης ανοσο-
σφαιρίνης G1. Η Fc περιοχή της ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης 
G1 συνδέεται με το νεογνικό Fc υποδοχέα. Αυτός ο υποδοχέας 
εκφράζεται διά βίου και αποτελεί μέρος μιας φυσικά ενυπάρ-
χουσας οδού η οποία προστατεύει τις ανοσοσφαιρίνες από τη 
λυσοσωματική αποδόμηση μέσω της επαναφοράς αυτών των 
πρωτεϊνών πίσω στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα το μεγάλο 
χρόνο ημιζωής τους στο πλάσμα. Η εφμοροκτοκόγη άλφα συν-
δέεται με το νεογνικό Fc υποδοχέα, χρησιμοποιώντας έτσι αυ-
τήν την ίδια φυσικά ενυπάρχουσα οδό για να καθυστερήσει τη 
λυσοσωματική αποδόμηση και να επιτρέψει μεγαλύτερο χρόνο 
ημιζωής στο πλάσμα από τον ενδογενή παράγοντα VIII.

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η φαρμακοκινητική του 
ELOCTA σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία 
(PTPs) αξιολογήθηκαν σε 2 πολυεθνικές, ανοικτής επισήμαν-
σης, βασικές μελέτες φάσης 3, Μελέτη I και Μελέτη II (βλ. 
Παιδιατρικός πληθυσμός), και μια μελέτη επέκτασης (Μελέτη 
III) με διάρκεια έως τεσσάρων ετών. Συνολικά 276 PTPs πα-
ρακολουθήθηκαν για ένα σύνολο 80.848 ημερών έκθεσης με 
διάμεση τιμή 294 (εύρος 1-735) ημέρες έκθεσης ανά ασθενή. 
Επιπλέον, μια μελέτη φάσης 3 (Μελέτη IV) πραγματοποιήθηκε 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότη-
τας του ELOCTA σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμε-
νη θεραπεία (PUPs) (βλ. Παιδιατρικός πληθυσμός). Στη Μελέ-
τη I εντάχθηκαν 165 άρρενες ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει 
προηγούμενη θεραπεία (ηλικίας 12 έως 65 ετών) με σοβαρή 



αιμορροφιλία A. Τα άτομα που λάμβαναν αγωγές προφύλαξης 
πριν από την είσοδο στη μελέτη εκχωρήθηκαν στο σκέλος εξα-
τομικευμένης προφύλαξης. Τα άτομα που λάμβαναν θεραπεία 
κατ’ απαίτηση πριν από την είσοδο στη μελέτη είτε εκχωρή-
θηκαν στο σκέλος εξατομικευμένης προφύλαξης είτε τυχαιο-
ποιήθηκαν στα σκέλη εβδομαδιαίας προφύλαξης ή θεραπείας 
κατ’ απαίτηση.

Αγωγές προφύλαξης:
Εξατομικευμένη προφύλαξη: 25 έως 65 IU/kg κάθε 3 έως 5 
ημέρες. Εβδομαδιαία προφύλαξη: 65 IU/kg Από τα 153 άτομα 
που ολοκλήρωσαν τη Μελέτη I, 150 εντάχθηκαν στη Μελέτη III 
(μελέτη επέκτασης). Ο διάμεσος συνολικός χρόνος στη Μελέτη 
I+III ήταν 4,2 χρόνια και ο διάμεσος αριθμός ημερών έκθεσης 
ήταν 309.

Εξατομικευμένη προφύλαξη:
Η διάμεση ετήσια κατανάλωση παράγοντα ήταν 4.212 IU/kg 
(ελάχ. 2.877, μέγ. 7.943) στη Μελέτη I και 4.223 IU/kg (ελάχ. 
2.668, μέγ. 8.317) στη Μελέτη III. Το αντίστοιχο διάμεσο ετησι-
οποιημένο ποσοστό αιμορραγίας (ABR) ήταν 1,60 (ελάχ. 0, μέγ. 
18,2) και 0,74 (ελάχ. 0, μέγ. 15,6).

Εβδομαδιαία προφύλαξη:
Η διάμεση ετήσια κατανάλωση παράγοντα ήταν 3.805 IU/kg 
(ελάχ. 3.353, μέγ. 6.196) στη Μελέτη I και 3.510 IU/kg (ελάχ. 
2.758, μέγ. 3.984) στη Μελέτη III. Το αντίστοιχο διάμεσο ABR 
ήταν 3,59 (ελάχ. 0, μέγ. 58,0) και 2,24 (ελάχ. 0, μέγ. 17,2).

Θεραπεία κατ’ απαίτηση:
Η διάμεση ετήσια κατανάλωση παράγοντα ήταν 1.039 IU/kg 
(ελάχ. 280, μέγ. 3.571) για 23 ασθενείς τυχαιοποιημένους στο 
σκέλος της θεραπείας κατ’ απαίτηση στη Μελέτη I και 671 IU/
kg (ελάχ. 286, μέγ. 913) για 6 ασθενείς που παραμένουν στη 
θεραπεία κατ’ απαίτηση για τουλάχιστον ένα χρόνο στη Με-
λέτη III. Τα άτομα που άλλαξαν από θεραπεία κατ’ απαίτηση 
σε εβδομαδιαία προφύλαξη κατά τη διάρκεια της Μελέτης III 
είχαν διάμεσο ABR 1,67.

Θεραπεία της αιμορραγίας:
2.490 αιμορραγικά επεισόδια αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της Μελέτης I και III με διάμεση δόση 43,8 IU/kg (ελάχ. 
13,0, μέγ. 172,8) για τον έλεγχο κάθε αιμορραγίας. 79,2% των 
πρώτων ενέσεων αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικές ή καλές από 
τους ασθενείς.

Περιεγχειρητική διαχείριση (χειρουργική προφύλαξη):
Ένα σύνολο 48 μειζόνων χειρουργικών διαδικασιών διενεργή-
θηκαν και αξιολογήθηκαν σε 34 άτομα στη Μελέτη I και στη 
Μελέτη III. Η αιμοστατική ανταπόκριση αξιολογήθηκε από τους 
γιατρούς ως εξαιρετική σε 41 και ως καλή σε 3 από 44 μείζονες 
χειρουργικές επεμβάσεις. Η διάμεση δόση για τη διατήρηση 
της αιμόστασης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης 
ήταν 60,6 IU/kg (ελάχ. 38, μέγ. 158).

Παιδιατρικός πληθυσμός
Στη μελέτη II εντάχθηκε ένα σύνολο 71 αρρένων παιδιατρικών 
ασθενών οι οποίοι είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, ηλικίας 
<12 ετών, με σοβαρή αιμορροφιλία A. Από τους 71 ασθενείς 
που εντάχθηκαν, 69 έλαβαν τουλάχιστον 1 δόση του ELOCTA 
και ήταν αξιολογήσιμοι για αποτελεσματικότητα (35 ήταν ηλι-
κίας <6 ετών και 34 ήταν ηλικίας 6 έως <12 ετών). Η προφυ-

λακτική αγωγή έναρξης αποτελούνταν από 25 IU/kg κατά την 
πρώτη ημέρα ακολουθούμενη από 50 IU/kg κατά την τέταρτη 
ημέρα. Δοσολογία έως 80 IU/kg και ένα σύντομο δοσολογικό 
μεσοδιάστημα έως και 2 ημερών ήταν επιτρεπτό και χρησιμο-
ποιήθηκε σε έναν περιορισμένο αριθμό ασθενών. Από τα 67 
άτομα που είχαν ολοκληρώσει τη Μελέτη II, 61 εντάχθηκαν στη 
Μελέτη III (μελέτη επέκτασης). Ο διάμεσος συνολικός χρόνος 
στη Μελέτη II+III ήταν 3,4 χρόνια και ο διάμεσος αριθμός ημε-
ρών έκθεσης ήταν 332.

Προφύλαξη, ηλικίας <6 ετών:
Το διάμεσο δοσολογικό μεσοδιάστημα ήταν 3,50 ημέρες στη 
Μελέτη II και στη Μελέτη III. Η διάμεση ετήσια κατανάλωση 
παράγοντα ήταν 5.146 IU/kg (ελάχ. 3.695, μέγ. 8.474) στη Με-
λέτη II και 5.418 IU/kg (ελάχ. 3.435, μέγ. 9.564) στη Μελέτη III. 
Το αντίστοιχο διάμεσο ετησιοποιημένο ποσοστό αιμορραγίας 
(ABR) ήταν 0,00 (ελάχ. 0, μέγ. 10,5) και 1,18 (ελάχ. 0, μέγ. 9,2).

Προφύλαξη, ηλικίας 6 έως 12 ετών:
Το διάμεσο δοσολογικό μεσοδιάστημα ήταν 3,49 ημέρες στη 
Μελέτη II και 3,50 ημέρες στη Μελέτη III. Η διάμεση ετήσια κα-
τανάλωση παράγοντα ήταν 4.700 IU/kg (ελάχ. 3.819, μέγ. 8.230 
IU/kg) στη Μελέτη II και 4.990 IU/kg (ελάχ. 3.856, μέγ. 9.527) 
στη Μελέτη III. Το αντίστοιχο διάμεσο ABR ήταν 2,01 (ελάχ. 0, 
μέγ. 27,2) και 1,59 (ελάχ. 0, μέγ. 8,0).

12 έφηβοι ηλικίας 12 έως 18 ετών
συμπεριλήφθηκαν στον ενήλικο πληθυσμό της μελέτης υπό 
προφυλακτική θεραπεία. Η διάμεση ετήσια κατανάλωση πα-
ράγοντα ήταν 5.572 IU/kg (ελάχ. 3.849, μέγ. 7.035) στη Μελέτη 
I και 4.456 IU/kg (ελάχ. 3.563, μέγ. 8.011) στη Μελέτη III. Το 
αντίστοιχο διάμεσο ABR ήταν 1,92 (ελάχ. 0, μέγ. 7,1) και 1,25 
(ελάχ. 0, μέγ. 9,5).

Θεραπεία της αιμορραγίας:
Κατά τη διάρκεια των Μελετών II και III, 447 αιμορραγικά επει-
σόδια αντιμετωπίστηκαν με διάμεση δόση 63 IU/kg (ελάχ. 28, 
μέγ. 186) για τον έλεγχο κάθε αιμορραγίας. 90,2% των πρώ-
των ενέσεων αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικές ή καλές από τους 
ασθενείς και τους φροντιστές τους. Η Μελέτη IV αξιολόγησε 
103 άρρενες ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θε-
ραπεία (PUPs) ηλικίας <6 ετών με σοβαρή αιμορροφιλία A. 
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για ένα σύνολο 11.255 ημε-
ρών έκθεσης με διάμεση τιμή 100 (εύρος 0-649) ημέρες έκ-
θεσης ανά ασθενή. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες άρχισαν 
με επεισοδιακή θεραπεία (N=81) με επακόλουθη μετάβαση σε 
προφύλαξη (N=69). Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της 
μελέτης, 89 PUPs έλαβαν προφύλαξη. Η συνιστώμενη αρχική 
δόση σε προφύλαξη ήταν 25-80 IU/kg σε διαστήματα των 3-5 
ημερών. Για συμμετέχοντες σε προφύλαξη, η διάμεση μέση 
εβδομαδιαία δόση ήταν 101,4 IU/kg (εύρος: 28,5-776,3 IU/kg) 
και το διάμεσο μέσο δοσολογικό μεσοδιάστημα ήταν 3,87 ημέ-
ρες (εύρος 1,1 έως 7 ημέρες). Η διάμεση ετήσια κατανάλωση 
παράγοντα ήταν 3.971,4 IU/kg. Το ετησιοποιημένο ποσοστό αι-
μορραγίας ήταν 1,49 (ελάχ. 0,0, μέγ. 18,7).

 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Όλες οι φαρμακοκινητικές μελέτες με το ELOCTA διενεργή-
θηκαν σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με 
σοβαρή αιμορροφιλία A. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε 
αυτήν την παράγραφο ελήφθησαν μέσω αναλύσεων με χρω-
μογόνο και αναλύσεων πήξης ενός σταδίου. Οι φαρμακοκινη-



τικές παράμετροι από τα δεδομένα αναλύσεων με χρωμογόνο 
ήταν παρόμοιες με εκείνες που προέκυψαν για την ανάλυση 
ενός σταδίου. Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες αξιολογήθηκαν 
σε 28 άτομα (≥15 ετών) που λάμβαναν ELOCTA (rFVIIIFc). Μετά 
από μια περίοδο έκπλυσης τουλάχιστον 96 ωρών (4 ημερών), 
τα άτομα έλαβαν μια εφάπαξ δόση 50 IU/kg του ELOCTA. Φαρ-
μακοκινητικά δείγματα συλλέχθηκαν πριν από τη δόση και στη 
συνέχεια σε 7 χρονικά σημεία μέχρι 120 ώρες (5 ημέρες) μετά 
τη δόση. Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι μετά από τη δόση 
50 IU/kg του ELOCTA παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 και 4.

Πίνακας 3: Φαρμακοκινητικές παράμετροι του ELOCTA 
με χρήση της ανάλυσης πήξης ενός σταδίου

Φαρμακοκινητικές 
παράμετροι1

ELOCTA 
(95% CI)

N=28

Προσαυξητική ανάκτηση
(IU/dl ανά IU/kg)

2,24 
(2,11-2,38)

AUC/Δόση
(IU*h/dl ανά IU/kg)

51,2 
(45,0-58,4)

C
max

 (IU/dl)
108 

(101-115)

CL (ml/h/kg)
1,95 

(1,71-2,22)

t
½
 (h)

19,0 
(17,0-21,1)

MRT (h)
25,2 

(22,7-27,9)

V
ss

 (ml/kg)
49,1 

(46,6-51,7)

1Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι παρουσιάζονται σε γεωμετρικό 
μέσο (95% CI)
Συντομογραφίες: CI = διάστημα εμπιστοσύνης, C

max
= μέγιστη 

δραστικότητα, AUC = περιοχή κάτω από την καμπύλη δραστικότητας 
FVIII-χρόνου, t

½
= τελικός χρόνος ημιζωής, CL = κάθαρση,

V
ss

 = όγκος κατανομής σε σταθεροποιημένη κατάσταση,
MRT = μέσος χρόνος παραμονής.

Πίνακας 4: Φαρμακοκινητικές παράμετροι του ELOCTA 
με χρήση της ανάλυσης με χρωμογόνο

Φαρμακοκινητικές 
παράμετροι1 

ELOCTA 
(95% CI)

N=27

Προσαυξητική ανάκτηση
(IU/dl ανά IU/kg)

2,49 
(2,28-2,73)

AUC/Δόση
(IU*h/dl ανά IU/kg)

47,5 
(41,6-54,2)

C
max

 (IU/dl)
131 

(104-165)

CL (ml/h/kg)
2,11 

(1,85-2,41)

Πίνακας 4: Φαρμακοκινητικές παράμετροι του ELOCTA 
με χρήση της ανάλυσης με χρωμογόνο

Φαρμακοκινητικές 
παράμετροι1 

ELOCTA 
(95% CI)

N=27

t
½
 (h)

20,9 
(18,2-23,9)

MRT (h)
25,0 

(22,4-27,8)

V
ss

 (ml/kg)
52,6 

(47,4-58,3)

1Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι παρουσιάζονται σε γεωμετρικό 
μέσο (95% CI)
Συντομογραφίες: CI = διάστημα εμπιστοσύνης, C

max
= μέγιστη 

δραστικότητα, AUC = περιοχή κάτω από την καμπύλη δραστικότητας 
FVIII-χρόνου, t

½
= τελικός χρόνος ημιζωής, CL = κάθαρση,

V
ss

 = όγκος κατανομής σε σταθεροποιημένη κατάσταση,
MRT = μέσος χρόνος παραμονής.

Τα ΦΚ δεδομένα καταδεικνύουν ότι το ELOCTA έχει παρατετα-
μένη ημιζωή στην κυκλοφορία.

Παιδιατρικός πληθυσμός
Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι του ELOCTA προσδιορίστη-
καν για τους εφήβους στη μελέτη I (φαρμακοκινητική δειγμα-
τοληψία διενεργήθηκε πριν από τη δόση ακολουθούμενη από 
αξιολόγηση σε πολλαπλά χρονικά σημεία έως και 120 ώρες (5 
ημέρες) μετά τη δόση) και για τα παιδιά στη μελέτη II (φαρ-
μακοκινητική δειγματοληψία διενεργήθηκε πριν από τη δόση 
ακολουθούμενη από αξιολόγηση σε πολλαπλά χρονικά σημεία 
έως και 72 ώρες (3 ημέρες) μετά τη δόση). Οι Πίνακες 5 και 6 
παρουσιάζουν τις φαρμακοκινητικές παραμέτρους υπολογιζό-
μενες από τα παιδιατρικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 
18 ετών.

Πίνακας 5: Φαρμακοκινητικές παράμετροι του ELOCTA
για παιδιατρικούς ασθενείς με χρήση της ανάλυσης πή-
ξης ενός σταδίου

Φαρμακοκινητικές 
παράμετροι1

Μελέτη II Μελέτη I*

<6 ετών
6 έως 

<12 ετών
12 έως 

<18 ετών

N=23 N=31 N=11

Προσαυξητική 
ανάκτηση

(IU/dl ανά IU/kg)

1,90 
(1,79-2,02)

2,30 
(2,04-2,59)

1,81 
(1,56-2,09)

AUC/Δόση 
(IU*h/dl ανά IU/kg)

28,9 
(25,6-32,7)

38,4 
(33,2-44,4)

38,2 
(34,0-42,9)

t
½
 (h)

12,3 
(11,0-13,7)

13,5 
(11,4-15,8)

16,0 
(13,9-18,5)

MRT (h)
16,8 

(15,1-18,6)
19,0 

(16,2-22,3)
22,7 

(19,7-26,1)



CL (ml/h/kg)
3,46 

(3,06-3,91)
2,61 

(2,26-3,01)
2,62 

(2,33-2,95)

V
ss

 (ml/kg)
57,9 

(54,1-62,0)
49,5 

(44,1-55,6)
59,4 

(52,7-67,0)

1 Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι παρουσιάζονται σε γεωμετρικό 
μέσο (95% CI)
Συντομογραφίες: CI = διάστημα εμπιστοσύνης, AUC = περιοχή κάτω 
από την καμπύλη δραστικότητας FVIII-χρόνου, t

½ 
= τελικός χρόνος 

ημιζωής, CL = κάθαρση, MRT = μέσος χρόνος παραμονής,
V

ss
 = όγκος κατανομής σε σταθεροποιημένη κατάσταση

*Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι στην ομάδα 12 έως <18 ετών 
συμπεριέλαβαν άτομα από όλα τα σκέλη στη μελέτη I με 
διαφορετικά συστήματα δειγματοληψίας

Πίνακας 6: Φαρμακοκινητικές παράμετροι του ELOCTA
για παιδιατρικούς ασθενείς με χρήση της ανάλυσης με
χρωμογόνο

Φαρμακοκινητικές 
παράμετροι1

Μελέτη II Μελέτη I*

<6 ετών
6 έως 

<12 ετών
12 έως 

<18 ετών

N=24 N=27 N=11

Προσαυξητική 
ανάκτηση

(IU/dl ανά IU/kg)

1,88 
(1,73-2,05)

2,08 
(1,91-2,25)

1,91 
(1,61-2,27)

AUC/Δόση 
(IU*h/dl ανά IU/kg)

25,9 
(23,4-28,7)

32,8 
(28,2-38,2)

40,8 
(29,3-56,7)

t
½
 (h)

14,3 
(12,6-16,2)

15,9 
(13,8-18,2)

17,5 
(12,7-24,0)

MRT (h)
17,2 

(15,4-19,3)
20,7 

(18,0-23,8)
23,5 

(17,0-32,4)

CL (ml/h/kg)
3,86 

(3,48-4,28)
3,05 

(2,62-3,55)
2,45 

(1,76-3,41)

V
ss

 (ml/kg)
66,5 

(59,8-73,9)
63,1 

(56,3-70,9)
57,6 

(50,2-65,9)

1 Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι παρουσιάζονται σε γεωμετρικό 
μέσο (95% CI)
Συντομογραφίες: CI = διάστημα εμπιστοσύνης, AUC = περιοχή 
κάτω από την καμπύλη δραστικότητας FVIII-χρόνου, t

½ 
= τελικός 

χρόνος ημιζωής, CL = κάθαρση, MRT = μέσος χρόνος παραμονής, 
V

ss
 = όγκος κατανομής σε σταθεροποιημένη κατάσταση

* Οι φαρμακοκινητικές παράμετροι στην ομάδα 12 έως <18 ετών 
συμπεριέλαβαν άτομα από όλα τα σκέλη στη μελέτη I με 
διαφορετικά συστήματα δειγματοληψίας

Σε σύγκριση με τους εφήβους και τους ενήλικες, τα παιδιά 
ηλικίας κάτω των 12 ετών μπορεί να έχουν υψηλότερη κάθαρ-
ση και συντομότερο χρόνο ημιζωής, το οποίο είναι σύμφωνο 
με τις παρατηρήσεις άλλων παραγόντων πήξης. Αυτές οι δια-
φορές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
της δοσολογίας.

 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
για τον άνθρωπο με βάση τις μελέτες οξείας τοξικότητας και 

τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων (οι οποίες συμπερι-
έλαβαν αξιολογήσεις τοπικής τοξικότητας και φαρμακολογικής 
ασφάλειας). Μελέτες για τη διερεύνηση της γονοτοξικότητας, 
καρκινογένεσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα 
ή στην εμβρυϊκή ανάπτυξη δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Σε μια 
μελέτη πλακουντιακής μεταφοράς, το ELOCTA έχει καταδει-
χθεί ότι διαπερνά τον πλακούντα σε μικρές ποσότητες στους 
ποντικούς.

 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 6.1 Κατάλογος εκδόχων
Κόνις
Σακχαρόζη
Χλωριούχο νάτριο
Ιστιδίνη
Δίυδρο χλωριούχο ασβέστιο
Πολυσορβικό 20
Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH)
Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του pH)

Διαλύτης
Ύδωρ για ενέσιμα

 6.2 Ασυμβατότητες
Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρ-
μακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρ-
μακευτικά προϊόντα. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το παρε-
χόμενο σετ έγχυσης, διότι σε αντίθετη περίπτωση η θεραπεία 
μπορεί να αποτύχει ως αποτέλεσμα απορρόφησης του παρά-
γοντα πήξης VIII στις εσωτερικές επιφάνειες ορισμένου εξο-
πλισμού ένεσης.

 6.3 Διάρκεια ζωής
Μη ανοιγμένο φιαλίδιο
4 χρόνια
Κατά τη διάρκεια ζωής του, το προϊόν μπορεί να φυλάσσεται 
σε θερμοκρασία δωματίου (μέχρι 30°C) για μια μεμονωμένη 
περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η ημερομη-
νία κατά την οποία το προϊόν βγαίνει από την ψύξη πρέπει να 
καταγράφεται στο χάρτινο κουτί. Μετά τη φύλαξη σε θερμο-
κρασία δωματίου, το προϊόν δεν επιτρέπεται να επιστραφεί στο 
ψυγείο. Να μη χρησιμοποιείται πέρα από την ημερομηνία λή-
ξης που αναφέρεται στο φιαλίδιο ή έξι μήνες αφού το χάρτινο 
κουτί βγει από την ψύξη, όποιο συμβεί πρώτο.

Μετά την ανασύσταση
Μετά την ανασύσταση, η χημική και φυσική σταθερότητα κατα-
δείχθηκε για 6 ώρες όταν φυλαχθεί σε θερμοκρασία δωματίου 
(μέχρι 30°C). Προστατεύετε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό 
φως. Μετά την ανασύσταση, εάν το προϊόν δε χρησιμοποιη-
θεί εντός 6 ωρών, πρέπει να απορριφθεί. Από μικροβιολογική 
άποψη, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την 
ανασύσταση. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι και οι 
συνθήκες φύλαξης του προετοιμασμένου διαλύματος πριν τη 
χρήση είναι στην ευθύνη του χρήστη.

 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του
 προϊόντος
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσε-
τε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από 
το φως. Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του 



φαρμακευτικού προϊόντος, βλ. παράγραφο 6.3.

 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σε κάθε συσκευασία περιέχονται:
- κόνις σε φιαλίδιο από γυαλί τύπου 1 με πώμα εισχώρησης
 από ελαστικό χλωροβουτυλίου
- 3 ml διαλύτη σε προγεμισμένη σύριγγα από γυαλί τύπου
 1 με πώμα εισχώρησης εμβόλου από ελαστικό χλωροβουτυ-
 λίου
- μια ράβδος εμβόλου
- ένας αποστειρωμένος προσαρμογέας φιαλιδίου για την ανα-
 σύσταση
- ένα αποστειρωμένο σετ έγχυσης
- δύο ταμπόν με οινόπνευμα
- δύο έμπλαστρα
- ένα επίθεμα γάζας.
Μέγεθος συσκευασίας του 1 τεμαχίου.

 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος
 χειρισμός
Η ανασύσταση του φιαλιδίου της λυοφιλοποιημένης κόνεως 
για ενέσιμα του προϊόντος πρέπει να γίνεται με τον παρεχόμε-
νο διαλύτη (ύδωρ για ενέσιμα) από την προγεμισμένη σύριγγα 
με χρήση του αποστειρωμένου προσαρμογέα φιαλιδίου για 
ανασύσταση. Το φιαλίδιο πρέπει να στροβιλίζεται απαλά μέ-
χρι να διαλυθεί όλη η κόνις. Το ανασυσταμένο φαρμακευτικό 
προϊόν πρέπει να επιθεωρείται οπτικά για σωματιδιακή ύλη και 
αποχρωματισμό πριν από τη χορήγηση. Το διάλυμα πρέπει να 
είναι διαυγές έως ελαφρώς οπαλίζον και άχρωμο. Διαλύματα 
που είναι νεφελώδη ή περιέχουν ιζήματα δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται. 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ανασύσταση και τη 
χορήγηση:

Το ELOCTA χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας (IV) ένεσης μετά τη 
διάλυση της κόνεως για ενέσιμο με το διαλύτη που παρέχεται 
στην προγεμισμένη σύριγγα. Η κάθε συσκευασία του ELOCTA 
περιέχει:

A) 1 Φιαλίδιο κόνεως
B) 3 ml διαλύτη σε προγεμισμένη σύριγγα
C) 1 Ράβδο εμβόλου 
D) 1 Προσαρμογέα φιαλιδίου
E) 1 Σετ έγχυσης
F) 2 Ταμπόν με οινόπνευμα
G) 2 Έμπλαστρα 
H) 1 Επίθεμα γάζας

Το ELOCTA δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα ενέσιμα δια-
λύματα ή διαλύματα προς έγχυση.

Πλύνετε τα χέρια σας πριν το άνοιγμα της συσκευασίας.

 Προετοιμασία:

1. Ελέγξτε την ονομασία και την περιεκτικότητα της συ- 
 σκευασίας, για να διασφαλίσετε ότι περιέχει το σωστό  
 φάρμακο. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στο χάρτι- 
 νο κουτί του ELOCTA. Να μη χρησιμοποιείτε το φάρμα- 
 κο εάν έχει λήξει.

2. Εάν το ELOCTA έχει φυλαχθεί σε ψυγείο, αφήστε το
 φιαλίδιο του ELOCTA (A) και τη σύριγγα με το διαλύτη
 (B) να φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη
 χρήση. Να μη χρησιμοποιείτε εξωτερική θερμότητα.  

 

3. Τοποθετήστε το φιαλίδιο σε μια
 καθαρή επίπεδη επιφάνεια. Αφαι- 
 ρέστε το πλαστικό πώμα flip-top
 από το φιαλίδιο του ELOCTA.

    

4. Σκουπίστε το επάνω μέρος του  
 φιαλιδίου με ένα από τα ταμπόν με  
 οινόπνευμα (F) που παρέχονται στη  
 συσκευασία, και αφήστε να στε- 
 γνώσει με τον αέρα. Μην αγγίζετε
 το επάνω μέρος του φιαλιδίου και
 μην αφήνετε να έλθει σε επαφή
 με οτιδήποτε άλλο αφού σκουπιστεί.

 

5. Αφαιρέστε τραβώντας προς τα πίσω το προστατευτικό  
 χάρτινο κάλυμμα από τον πλαστικό προσαρμογέα του  
 διαφανούς φιαλιδίου (D). Μην αφαιρέσετε τον προ- 
 σαρ μογέα από το προστατευτικό πώμα του. Μην αγγί- 
 ζετε το εσωτερικό της συσκευασίας του προσαρμογέα  
 φιαλιδίου.

 

6. Τοποθετήστε το φιαλίδιο σε μια 
 επίπεδη επιφάνεια. Κρατήστε τον 
 προσαρμογέα φιαλιδίου μέσα 
 στο προστατευτικό πώμα του και 
 τοποθετήστε τον ευθεία επάνω 
 στην κορυφή του φιαλιδίου. 
 Πιέστε προς τα κάτω σταθερά 
 μέχρι ο προσαρμογέας να κουμπώσει στη θέση 
 του στην κορυφή του φιαλιδίου, με την ακίδα του 
 προσαρμογέα να διεισδύει στο πώμα εισχώρησης 
 του φιαλιδίου.



7. Προσαρτήστε τη ράβδο εμβόλου
 (C) στη σύριγγα διαλύτη εισάγοντας
 το άκρο της ράβδου εμβόλου μέσα
 στο άνοιγμα στο έμβολο σύριγγας.
 Περιστρέψτε τη ράβδο εμβόλου
 σταθερά δεξιόστροφα μέχρι να
 εδραστεί με ασφάλεια μέσα στο
 έμβολο σύριγγας.

8. Αποσπάστε το λευκό, ανθεκτικό
 στην παραβίαση, πλαστικό πώμα
 από τη σύριγγα διαλύτη λυγίζο- 
 ντας το πώμα διάτρησης μέχρι να
 σπάσει. Θέστε το πώμα κατά 
 μέρος τοποθετώντας το με το
 επάνω μέρος προς τα κάτω σε
 μια επίπεδη επιφάνεια. Μην αγ- 
 γίζετε το εσωτερικό του πώματος  
 ή το άκρο της σύριγγας. 

9. Ανασηκώστε το προστατευτικό
 πώμα μακριά  από τον προσαρ- 
 μογέα και απορρίψτε. 

10. Συνδέστε τη σύριγγα διαλύτη
 στον προσαρμογέα φιαλιδίου
 εισάγοντας το άκρο της σύριγ- 
 γας μέσα στο άνοιγμα του
 προσαρμογέα. Ωθήστε σταθερά
 και περιστρέψτε τη σύριγγα
 δεξιόστροφα μέχρι να συνδεθεί
 με ασφάλεια. 

11. Πιέστε αργά τη ράβδο εμβόλου
 για να ενέσετε όλο το διαλύτη
 μέσα στο φιαλίδιο του ELOCTA.

12. Με τη σύριγγα ακόμα συνδε-
 δεμένη στον προσαρμογέα και
 τη ράβδο εμβόλου πιεσμένη
 προς τα κάτω, περιδινίστε απα- 
 λά το φιαλίδιο μέχρι να διαλυθεί  
 η κόνις. Μην αναταράσσετε.

 

13. Το τελικό διάλυμα πρέπει να ελεγχθεί οπτικά πριν από
 τη χορήγηση. Το διάλυμα πρέπει να φαίνεται διαυγές
 έως ελαφρώς οπαλίζον και άχρωμο. Να μη χρησιμο-  
 ποιείτε το διάλυμα εάν είναι θολό ή περιέχει ορατά
 σωματίδια.

 

14. Διασφαλίζοντας ότι η ράβδος
 εμβόλου της σύριγγας εξακο- 
 λουθεί να είναι πλήρως πιεσμέ- 
 νη προς τα κάτω, αναστρέψτε το
 φιαλίδιο. Τραβήξτε αργά τη ρά- 
 βδο εμβόλου για να αναρροφή- 
 σετε όλο το διάλυμα διαμέσου
 του προσαρμογέα φιαλιδίου
 μέσα στη σύριγγα.

15. Απομακρύνετε τη σύριγγα από
 τον προσαρμογέα φιαλιδίου τρα- 
 βώντας απαλά και περιστρέφο- 
 ντας το φιαλίδιο αριστερόστροφα.

 Σημείωση:
Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα φιαλίδια ELOCTA 
ανά ένεση, κάθε φιαλίδιο πρέπει να προετοιμάζεται ξεχωριστά 
σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες (βήματα 1 έως 13) και η 
σύριγγα διαλύτη πρέπει να αφαιρείται, αφήνοντας τον προσαρ-
μογέα φιαλιδίου τοποθετημένο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 
μεμονωμένη μεγάλη σύριγγα luer lock για την αναρρόφηση 
των προετοιμασμένων περιεχομένων καθενός από τα επιμέ-
ρους φιαλίδια.

 
16. Απορρίψτε το φιαλίδιο και τον προσαρμογέα.

 Σημείωση:
Εάν το διάλυμα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, το 
πώμα της σύριγγας πρέπει να τοποθετηθεί προσεκτικά πίσω 
στο άκρο της σύριγγας. Μην αγγίζετε το άκρο της σύριγγας ή 
το εσωτερικό του πώματος.

Μετά την προετοιμασία, το ELOCTA μπορεί να φυλαχθεί σε 
θερμοκρασία δωματίου για μέχρι 6 ώρες πριν από τη χορή-
γηση. Αφού περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, το προετοιμα-
σμένο ELOCTA πρέπει να απορριφθεί. Προστατεύετε από το 
άμεσο ηλιακό φως.

 



 Χορήγηση (ενδοφλέβια ένεση):

Το ELOCTA πρέπει να χορηγείται με χρήση του σετ έγχυσης (E) 
που παρέχεται σε αυτήν τη συσκευασία.

1. Ανοίξτε τη συσκευασία του σετ
 έγχυσης και αφαιρέστε το πώμα
 στο άκρο της σωλήνωσης. Προ- 
 σαρτήστε τη σύριγγα με το προ- 
 ετοιμασμένο διάλυμα ELOCTA
 στο άκρο του σωληναρίου του 
 σετ έγχυσης περιστρέφοντας
 δεξιόστροφα.

2. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τουρνικέ και προετοι- 
 μάστε το σημείο της ένεσης σκουπίζοντας το δέρμα
 καλά με το άλλο ταμπόν με οινόπνευμα που παρέχεται
 στη συσκευασία.

 

3. Αφαιρέστε όλον τον αέρα από τη σωλήνωση του σετ
 έγχυσης πιέζοντας αργά τη ράβδο εμβόλου μέχρι το
 υγρό να φθάσει στη βελόνα του σετ έγχυσης. Μην
 ωθείτε το διάλυμα διαμέσου της βελόνας. Αφαιρέστε
 το διαφανές πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα από τη
 βελόνα. 

4. Εισάγετε τη βελόνα του σετ έγχυσης μέσα σε μια
 φλέβα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του νο- 
 σοκόμου σας και αφαιρέστε το τουρνικέ. Εάν προ- 
 τιμάτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα
 έμπλαστρα (G) που παρέχονται στη συσκευασία για να
 κρατήσετε τα πλαστικά πτερύγια της βελόνας στη θέση
 τους στο σημείο της ένεσης. Το προετοιμασμένο προ- 
 ϊόν πρέπει να ενίεται ενδοφλεβίως για αρκετά λεπτά.
 Ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει το συνιστώμενο 
 ρυθμό ένεσης για να τον καταστήσει πιο άνετο για σας.

5. Αφού ολοκληρώσετε την ένεση
 και αφαιρέσετε τη βελόνα, πρέπει
 να αναδιπλώσετε το προστατευτικό
 της βελόνας και να το κουμπώσετε
 επάνω από τη βελόνα.  

6. Παρακαλείστε να απορρίπτετε με ασφάλεια τη χρησι-
 μοποιημένη βελόνα, κάθε αχρησιμοποίητο διάλυμα,
 τη σύριγγα και το άδειο φιαλίδιο σε ένα κατάλληλο
 δοχείο ιατρικών απορριμμάτων, καθώς αυτά τα υλικά
 μπορεί να τραυματίσουν άλλα άτομα εάν δεν απορρι-  
 φθούν σωστά. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό.  

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέ-
πει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις.

 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SE-112 76 Stockholm
Σουηδία

 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/15/1046/001
EU/1/15/1046/002
EU/1/15/1046/003
EU/1/15/1046/004
EU/1/15/1046/005
EU/1/15/1046/006
EU/1/15/1046/007
EU/1/15/1046/008

 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
 ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 19 Νοεμβρίου 2015
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 19 Αυγούστου 2020

 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

14/01/2021

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν 
είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.
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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»

Sobi 
Ερμού 56, Αθήνα, 105 63

+30 213 0994031
http://www.sobigreece.gr

email:info.greece@sobi.com

ELOCTA® PS.INJ.SOL 
1500IU/VIAL 

N.T. 950,83€

ELOCTA® PS.INJ.SOL 
2000IU/VIAL 

N.T. 1.267,76€

ELOCTA® PS.INJ.SOL 
3000IU/VIAL 

N.T. 1.901,65€

ELOCTA® PS.INJ.SOL 
250IU/VIAL 

N.T. 158,48€

ELOCTA® PS.INJ.SOL 
500IU/VIAL 

N.T. 316,94€

ELOCTA® PS.INJ.SOL 
1000IU/VIAL 

N.T. 633,89€

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 
ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΩΝ

εφμοροκτοκόγη άλφα (efmoroctocog alfa) 
(ανασυνδυασμένος ανθρώπινος παράγοντας 
πήξης VIII, πρωτεΐνη σύντηξης Fc)


