Q&A

HYRIMOZ (adalimumab)

1. Kan man använda Hyrimoz vid graviditet?
Hyrimoz kan brukes under graviditet kun dersom det er helt nødvendig och Hyrimoz kan
brukes ved amming.
Se FK-tekst. Samme tekst som för Humira (adalimumab):
Graviditet: Normal immunrespons hos den nyfødte kan påvirkes. Brukes under graviditet
kun dersom det er helt nødvendig. Kvinner i fertil alder bør vurdere å benytte sikker
prevensjon under og i minst 5 måneder etter siste behandling. Adalimumab kan passere
placenta og finnes i serum hos spedbarn eksponert for adalimumab in utero. Som
konsekvens kan slike spedbarn ha høyere risiko for infeksjon. Administrering av levende
vaksiner (f.eks. BCG-vaksine) til spedbarn eksponert for adalimumab intrauterint anbefales
ikke før 5 måneder etter morens siste injeksjon med adalimumab under graviditeten.
Amming: Kan brukes ved amming.

2. Vilka styrkor och förpackningsstorlekar finns för Hyrimoz i Norge?



Hyrimoz 40 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn – 2 pakning
Hyrimoz 40 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte – 2 pakning

3. Svider Hyrimoz?
I den bekräftande fas III studien ADACCESS (Blauvelt A, et al. Br J Dermatol. 2018 Jun 19.
doi: 10.1111/bjd.16890) förekom smärta vid injektion (injection site pain, ISP), hos 1,3 % av
patienterna vid behandling av Hyrimoz® efter vecka 16, vilket var likvärdig med ISP
rapporterat för Humira.
Se FK-tekst for biverkninger. Samme tekst som för Humira (adalimumab):
De mest vanlig rapporterte bivirkninger er infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre
luftveisinfeksjon og sinusitt), reaksjoner på injeksjonsstedet (erytem, kløe, blødning, smerte
eller hevelse), hodepine og smerter i skjelett og muskulatur.
Har ni frågor om biverkningar ta kontakt med vår medicinska avdelning:
info.norge@sandoz.com. Under samma email-adress kan man även rapporterade
observerade biverkningar, alternativt till läkemedelsverket.

4. Det står i anvisningarna för Hyrimoz att ”vid andra klicket är injektionen nästan klar”. Hur
länge ska man vänta tills den är klar?
Vår rekommendation till patienten är att lyssna efter det andra klickljudet och kontrollera
att den gröna indikatorn fyller fönstret och har slutat röra sig innan de tar bort
injektionspennan. Är det svårt för patienten att titta på pennan under injektionen kan man
också förslå att de väntar några sekunder innan pennan tas bort.
5. Kan man slänga pennan och sprutan i soporna efter användandet?
Se Pakningsvedlegg. Samme tekst som för Humira (adalimumab).
 Kast brukte penner i en beholder for spisse og skarpe gjenstander (lukkbar,



punkteringssikker beholder). Av hensyn til sikkerheten og helsen til deg og andre skal
penner aldri brukes flere ganger.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på
apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene
bidrar til å beskytte miljøet. Ubrukte legemidler og avfall skal kastes i samsvar med lokale
krav.

Hvis du ikke har med deg en beholder for spisse og skarpe gjenstander, må du oppbevare
brukte produkter i en punkteringssikker, lukkbar beholder. Kast brukte produkter på anviste
steder.
6. Vad gäller för patienten om de glömt att ta sin behandling?
Se Pakningsvedlegg. Det är samme tekst som för Humira (adalimumab):
Dersom pasienten har glemt å ta Hyrimoz, skal pasienten sette neste dose så snart de
husker det. Deretter kan de sette neste dose den dagen det opprinnelig var planlagt, som
om de ikke hadde glemt en dose. (Se Pakningsvedlegg. Det är samme tekst som för Humira
(adalimumab))

7. Har ni kylbagar?
Sandoz tillhandahåller inte kylbagar. Kontakta Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)
för mer information om kylbagar.
8. Hur beställer man veilednings- och patient material?
Beställ material på biopharma.nordic@sandoz.com.

9. Var hittar jag veiledningsinformation?
För såväl Hyrimoz som Zessly finns det patientkort som ska delas ut:
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-hyrimoz-sandoz-669649
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-zessly-sandoz-669626

Länkar till instruktionfilmer:
https://medisininstruksjoner.no/hcp/sandoz/zessly/
https://medisininstruksjoner.no/hcp/sandoz/hyrimoz/

10.

Hur kommer jag kontakt med Sandoz?
Kontakt Medisinsk Informasjon Norge:
Telefon: +45 63 95 10 00 (alle hverdager kl. 8.00 – 16.00)
e-post: info.norge@sandoz.com

För fullständig information om Hyrimoz se https://www.felleskatalogen.no/medisin/hyrimoz-sandoz669649

Q&A

ZESSLY (infliksimab)

För information om Zessly se https://www.felleskatalogen.no/medisin/zessly-sandoz-669626
eller kontakta Sandoz medicinska information på: info.norge@sandoz.com
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