PUBLIC PRICE

Skyrizi 2x75 mg spuit
®

3104,44 €

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinbijwerkingen Bijwerkingen van risankizumab uit klinische onderzoeken (tabel 1) staan vermeld per systeem/
formatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke
orgaanklasse volgens MedDRA en zijn gebaseerd op de volgende classificering: zeer vaak (≥1/10); vaak
bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 van de SKP voor het rapporteren van bijwerkingen. NAAM VAN HET
(≥1/100, <1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden (<1/10.000). Lijst
GENEESMIDDEL: Skyrizi 75 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit. KWALITATIEVE EN KWANmet bijwerkingen in klinische onderzoeken: Infecties en parasitaire aandoeningen: Zeer vaak: BovensteTITATIEVE SAMENSTELLING: Elke voorgevulde spuit bevat 75 mg risankizumab in 0,83 ml oplossing.
luchtweginfectiesa – Vaak: Tinea-infectiesb – Soms: Folliculitis. Zenuwstelsel-aandoeningen: Vaak: Hoofdpijn.
Risankizumab is een gehumaniseerd immunoglobuline G1 (IgG1) monoklonaal antilichaam dat selectief
Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Jeuk. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
gericht is tegen het interleukine (IL)-23eiwit en dat door middel van DNA-recombinatietechniek wordt geproVaak: Vermoeidheidd, reacties op de injectieplaatse. a Inclusief: luchtweginfectie (viraal, bacterieel of niet
duceerd in Chinese Hamster Ovariumcellen. Hulpstoffen met bekend effect Dit geneesmiddel bevat 68,0 mg
gespecificeerd), sinusitis (waaronder acute sinusitis), rhinitis, nasofaryngitis, faryngitis (waaronder virale fasorbitol per dosis van 150 mg. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van
ryngitis), tonsillitis. b Inclusief: tinea pedis, tinea cruris, lichaamstinea, tinea versicolor, tinea manuum, onych150 mg, dat wil zeggen dat het in wezen “natriumvrij’ is. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1
omycose. c Inclusief: hoofdpijn, spanningshoofdpijn, sinushoofdpijn. d Inclusief: vermoeidheid, asthenie. e Invan de SKP. FARMACEUTISCHE VORM: Oplossing voor injectie (inj. vloeistof). De oplossing is kleurloos
clusief: bloeduitstorting op de injectieplaats, erytheem, hematoom, hemorragie, irritatie, pijn, pruritus, reactie,
tot lichtgeel en helder tot licht opaalachtig (bijna doorschijnend). Therapeutische indicaties: Skyrizi is gezwelling. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Infecties: Gedurende het hele psoriasisprogramma,
ïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking
inclusief de langetermijnblootstelling aan risankizumab, was de mate van infecties 75,5 voorvallen per 100
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toediening van Skyrizi in de buitenzijde van de bovenarm mag alleen door een beroepsbeoefenaar of verBeroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via
zorgende worden uitgevoerd. Patiënten kunnen Skyrizi bij zichzelf injecteren na een training in de subcutane
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HANDEL BRENGEN: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Duitsland.
van 150 mg te injecteren en om de ‘Instructies voor gebruik’ in de bijsluiter zorgvuldig door te lezen voordat
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/19/1361/001. Op mezij het geneesmiddel toedienen. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van
disch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 01/2020. Gedetailleerde informatie over
de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Klinisch belangrijke actieve infecties (bijvoorbeeld actieve tuberculodit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.
se, zie rubriek 4.4 van de SKP). Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofiel De meest gemelde
europa.eu.
bijwerkingen waren infecties aan de bovenste luchtwegen, die bij 13% van de patiënten optraden. Tabel met

NOTHING IS EVERYTHING

Skyrizi is terugbetaald voor de behandeling van matige
tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in
aanmerking komen voor een systemische behandeling.

Q12W: eenmaal om de 12 weken; PASI100: verbetering van 100% op de PASI; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; DLQI: Dermatology Life Quality Index.
UltIMMa-1 (n=506), UltIMMa-2 (n=491).
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