
Водич за дозирање, администрација и 
растворање за здравствени работници

ДОЗИРАЊЕ И 
ПОДГОТОВКА

САМО ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ

Индикација
Evrysdi е индициран за третман на 5q спинална мускулна атрофија (СМА) кај пациенти на возраст од 2 месеци и постари, со 
клиничка дијагноза на СМА тип 1, тип 2 или тип 3 или со една до четири SMN2 копии.

▼Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе придонесе за идентификација на нови информации за безбедноста на
лекот. Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции.

▼
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Овој водич има за цел да им помогне на здравствените 

работници правилно да го дозираат и растворат Evrysdi.
Овој водич содржи:

Дозирање на Evrysdi: чекор по чекор1

Evrysdi се доставува во форма на прашок (60 mg) за перорална суспензија (0,75 mg/mL)

Evrysdi е одобрен за третман на широк спектар на пациенти со СМА, 
од новороденчиња до возрасни лица1

Evrysdi е SMN2-модификатор за врзување кој доведува до зголемување на нивото на функционален SMN протеин низ 
целото тело и е одобрен за третман на широк спектар на пациенти со СМА, од новореоденчиња до возрасни лица.

Се дава преку орален шприц за
повеќекратна употреба, преку
уста или сонда за исхрана

Се администрира самостојно 
или со помош на лице кое се 

грижи за пациентот

Раствор за орална 
употреба со вкус на 

јагода

Одредување на 
дневната доза

Одредување на 
дозниот волумен

Спремен за 
администрација

1 2 3 4 5

Дозен волумен 
пресметан според 
дневната доза

Пропишана доза 
според возраста и 
телесната тежина

Evrysdi е спремен за 
администрација од 

пациент или лице кое се 
грижи за пациентот

Растворање со 
79 mL на стерилна вода

60 mg прашок до 
0,75 mg/mL
орален раствор 

Избор на соодветен 
шприц

6 mL или 12 mL 
(според потребниот 
дозен волумен)

ЗА EVRYSDI И ПРОЦЕСОТ НА ДОЗИРАЊЕ

Бројот на шишињата кој пациентот ќе ги добие е одреден според 
дозниот волумен и фреквенцијата на испорака
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СЕ ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА ДОЗИРАЊЕ И
ПОДГОТОВКА

Достапни се дополнителни материјали за поддршка на пациентите во тек на целиот 
третман. Овие материјали ќе ги обезбеди Рош на Ваше барање или барање на пациентот.

Информирајте ги пациентите и лицата кои се грижат за нив да се консултираат со нивниот здравствен работник за 
нивниот специфичен, пресметам дозен волумент и за големината на шприцот потребен за дневна 

администрација. Потсетете ги да ги прочитаат важните информации за ракување опишани во Упатството за 
употреба и Внатрешното упатство.

Килибарно, стаклено шише
отпорно на светлина со   

60 mg прашок за перорална
суспензија (вклучува адаптер

за шипе и капаче)

2 орални шприцеви од 6 mL 
за повеќекратна употреба (во

сиви прегради) (за
администрација на дозни

волумени од 1,0 mL до 6,0 mL)

2 орални шприцеви од 12 mL за
повеќекратна употреба (во кафени
прегради) (за администрација на

дозни волументи од 6,2 mL до 6,6 mL)

1 ENFit® адаптер
за шише на
притисок

1 капаче

Инструкции за употреба Внатрешно упатство Инструкции за растворање

КУТИЈАТА СО EVRYSDI СОДРЖИ1

ENFit® е трговска марка на GEDSA.

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ДОЗА

КОРИСТЕТЕ ГО АЛГОРИТАМОТ ЗА ДА ЈА ОДРЕДИТЕ
ПРЕПОРАЧАНАТА ЕДНАШ ДНЕВНА ДОЗА ВО MG ЗА СЕКОЈ ПАЦИЕНТ

Одредување на препорачаната еднаш дневна доза на Evrysdi1

Препорачаната доза се базира на возраста и телесната тежина на пациентот. Ќе бидат потребни модификации 
на дозата со цел да се рефлектираат промените во телесната тежина кај деца <2 годишна возраст или 
индивидуи <20 kg. Evrysdi мора да се раствори пред да се издаде, промените во дозата мора да се направат 
под надзор на лекар.

Максималната препорачана доза на Evrysdi е 5 mg еднаш дневно

Возраст на пациентот

Телесна тежина на пациентот

0,20 mg/kg × тежина (kg) 0,25 mg/kg × тежина (kg) 5 mg

2 месеци до
<2 години ≥2 години

<20 kg ≥20 kg

Пресметајте го дозниот волумен врз база на дневната доза1

Откако ќе ја одредите дозата на пациентот, можете да го пресметате и запишете дозниот волумен на 

пациентот. Бидејќи Evrysdi се администрира како раствор, пресметаната препорачана дневна доза треба да 

се конвертира од mg во дозен волумен  во mL. Користејќи ја концентрацијата од 0,75 mg/mL на растворениот 
раствор, пресметката би била следна:

Препорачана дневна доза (mg) ÷ 0,75 mg/mL = дозен волумен (mL)

• Оралните шприцеви се специјално дизајнирани да бидат компатибилни со системот ENFit®.
• Ако тубата за хранење на Вашиот пациент не е компатибилна со ENFit®, ќе треба да користите  
   конектор за ENFit® за да го поврзете шприцот со G- или NG-тубата на Вашиот пациент.
• Обратете му се на претставникот на Рош за поддршка во наоѓање на ENFit® конектор во Вашата 
   земја
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ПОДГОТОВКА НА ОРАЛНИОТ РАСТВОР

Подготовката на орален раствор вклучува јасен процес во 6 чекори1

После растворање, оралниот раствор има волумен од 80 mL

Потребни материјали и 
опрема 

Инструкции за 
безбедно ракување

• Evrysdi прашок за перорална суспензија (60 mg) 

• Прочистена вода или вода за инјекции

• Соодветен цилиндер за мерење

• Адаптер за шише на притисок

• Избегнувајте изложување на прашина од 
Evrysdi и следете ги локалните упатства 

• Носете ракавици при подготовка на оралниот 
раствор за да избегнете контакт со кожа

• Веднаш измијте го местото на контакт со 
сапун и вода ако прашок или растворен 
раствор дојде во контакт со кожа

Не користете оштетени материјали или прашок со истечен рок на траење при процесот на растворање.
Ве молиме контактирајте го Вашиот локален претставник на Рош ако содржината е оштетена или со 
поминат рок на траење.

Evrysdi мора да се раствори како орален раствор пред да биде 
издаден1

Evrysdi се доставува во форма на прашок (60 mg) за перорална суспензија во килибарно стаклено шише

Нерастворениот прашок треба да се чува на собна температура во оригиналното килибарно стаклено шише 
заштитено од светлина

Пред препишување (или давање на лекот на пациентот), погледнете ги инструкциите за дозирање 
и администрација на Evrysdi со Вашите пациенти или лицата кои се грижат за пациентите

ИЗБОР НА СООДВЕТЕН ШПРИЦ

Избор на соодветен шприц за повеќекратна орална употреба 
за администрација1

Достапни се 2 големини на шприцеви за администрација на Evrysdi:

Заокружете го дозниот волумен на најблиското зголемување означено на одбраниот
шприц

за дози од 1,0 mL до 
6,0 mL 
зголемувања = 0,1 mL

за дози од 6,2 mL до 
6,6 mL 
зголемувања = 0,2 mL

шприц од 6 mL шприц од 12 mL

Ако кутијата со Evrysdi ги содржи двете големини на шприцеви, Ве молиме помогнете 
му на пациентот кој шприц да го користи за неговиот дневен волумен

Пример за пресметка на доза и избор на шприц кај измислен пациент
Примерите во оваа табела можат да покажат дека овој процес е различен кај различни лица со СМА.

 НОВОРОДЕНЧЕ  ДЕТЕ ВОЗРАСЕН

Возраст: 6 месеци
Телесна тежина: 8,5 kg

Возраст: 4 години 
Телесна тежина: 17,2 kg

Возраст: 36 години 
Телесна тежина: 79 kg

0,20 mg/kg × 8,5 kg = 1,7 mg 0,25 mg/kg × 17,2 kg = 4,3 mg 5 mg

1,7 mg ÷ (0,75 mg/mL) = 2,27 mL 4,3 mg ÷ (0,75 mg/mL) = 5,73 mL 5 mg ÷ (0,75 mg/mL) = 6.67 mL

шприц од 6 mL, заокружен 
дозен волумен од 2,3 mL

шприц од 6 mL, заокружен 
дозен волумен од 5,7 mL

шприц од 12 mL, заокружен 
дозен волумен од 6,6 mL

1

2

3

Одреди
дневна
доза

Пресметај
дозен
волумен

Избери
соодветен
шприц
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СЛЕДЕТЕ ГО ПРОЦЕСОТ ОД 6 ЧЕКОРИ  
ПРИ ПОДГОТОВКА НА EVRYSDI 
ОРАЛНИОТ РАСТВОР1:

1

Нежно потчукнете го дното на шишето за да се 
размеша прашокот.

4

Држете го шишето на масата со една рака.

Вметнете го адаптерот за шише на притисок во отворот со  
туркање надолу со другата рака. Проверете дали тоа е 
комплетно притиснато на отворот на шишето. Ова ќе 
помогне да се превенира евентуално истекување.

2

Отстранете го капачето со притисок надолу а потоа 
свртете на лево (обратно од стрелките на часовникот). 
Не фрлајте го капачето. 

5
Ставете го капачето на шишето. Осигурете се дека
капачето на шишето е затворено после растворање. Ова 
ќе помогне да се превенира евентуално
истекување. Свртете го капачето на десно (во правец на  
стрелките на часовникот) за да го затворите шишето.
Проверете дали шишето е комплетно затворено и потоа
затресете го 15 секунди. Почекајте 10 минути. Треба да
добиете проѕирен раствор. Потоа повторно протресете 15 
секунди.

3

Внимателно истурете 79 mL прочистена вода или 
стерилна вода за инјекции во шишето. 

6

Пресметајте го датумот на „Не користете за лекување по“ на
оралниот раствор како 64 дена по растворањето. (Забелешка: 
Денот на растворање се смета како Ден 0). На пример, ако
растворањето е на 1. април, датумот на „Не користете за
лекување по” ќе биде 4. јуни.

Впишете го датумот на лепенката на шишето и на
пакувањето.
Вратете го шишето во оригиналното пакување, со
шприцевите (во џебовите), Внатрешното упатство и
Инструкциите за употреба. Чувајте ја амбалажата со лекот во
фрижидер во исправена позиција. Ова ќе помогне да се
превенира евентуално истекување.

15 sec

64 дена

15 сек
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ЧУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА 
EVRYSDI

ЧЕСТИ ПРАШАЊА ОД ПАЦИЕНТИ И 
ЛИЦА КОИ СЕ ГРИЖАТ ЗА НИВ

По растворање, шишињата треба да бидат спакувани во нивните 
оригинални надворешни картонски кутии1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Шишињата со Evrysdi мора да се чуваат во фрижидер на температура од 2°C до 8°C 
постојано. Ако шишето со Evrysdi е оставено надвор од фрижидерот, повторно ставете го во

фрижидер што е можно побрзо. Врз основа на студии за стабилност, оралниот раствор на Evrysdi
може да се остави на собна температура неколку часа (на пр. 2-3 часа) еднаш или двапати во

периодот на траење. Овие услови немаат никакво влијание врз стабилноста на Evrysdi. Затоа, не
фрлајте го шишето со Evrysdi ако е оставено на собна температура.

Шишињата можат да бидат однесени дома од страна на самиот пациент/лицето кое се 

грижи за пациентот. Пациентот треба да се советува секогаш да го одржува шишето во 

исправена положба минимизирајте ја можноста за појава на какво било истекување.

Како треба да изгледа Evrysdi кога е растворен
По растворање, Evrysdi треба да биде проѕирен течен раствор во килибарско шише дизајнирано да го заштити лекот
од светлина. Ако лекот во Вашето шише е сè уште во форма на прашок, не користете го и веднаш контактирајте го
Вашиот здравствен работник.1

Што треба да направам ако шишето со Evrsydi е скршено или протекува?
Не го земајте лекот Evrsydi ако шишето е скршено. Избегнувајте контакт на лекот со кожата и избришете ја областа со
сува хартиена крпа, а потоа исчистете ја со сапун и вода. По фрлање на хартиената крпа, добро измијте ги
рацете со сапун и вода. Контактирајте ја болничката аптека доколку се открие дека било која содржина на
третманот е оштетена и/или неисправна.1

Кога треба да го земам Evrysdi?
Препорачливо е Evrysdi да се зема после оброк приближно во исто време секој ден и треба да се совпаѓа со некоја
дневна активност која ќе Ви помогне да запомните да го земете лекот (на пр. пред појадок).1

Може ли Evrysdi да се меша со млеко или млечна формула?
Кај доенчиња кои се дојат, Evrysdi треба да се администрира после доење. Evrysdi не треба да се меша со млеко или
млечна формула.1

Што треба да направам ако пропуштам доза или земам делумно?
Ако се испушти планираната доза и поминале 6 часа или помалку, Evrysdi треба да се земе што е можно побрзо, и
редовниот распоред на дозирање треба да си продолжи нареднио ден. Ако поминале 6 часа или повеќе, пропуштената
доза треба да се прескокне, а следната доза треба да се администрира во редовно закажаното време наредниот ден.1

Што да направам ако повратам по земање на Evrysdi?
Ако се појави повраќање по земање на дозата или дозата не е целосно проголтана, не треба да се зема друга доза; 
наредната доза треба да се администрира наредниот ден во редовно закажаното време.1

Може ли да го зачувам шишето со лекот ако не е целосно празно?
Доколку во шишето не останува доволно Evrysdi за наредната пропишана доза, фрлете го шишето со
преостанатиот дел на лек и искористените шприцеви според Вашите локални барања. Треба да се употреби ново
шише на Evrysdi за да се земе целиот пропишан дозен волумен. Не мешајте го Evrysdi од новото шише со шишето
што се користело претходно.1

Како треба да ги фрлам шишето и шприцот?
Не фрлајте лекови во отпадните води или домашниот отпад. Шишињата и шприцевите треба да се отстранат
според локалните прописи.1

Како да ги измијам шприцевите за повеќекратна употреба?
Следете ги овие чекори при миење на шприцот по секоја употреба1:
1. Одделете го клипот од шприцот
2. Исплакнете ги двата дела темелно со вода
3. Откако ќе ги измиете, оставете ги да се исушат на чиста површина пред да споите повторно
4. Измиј те ги рацете откако ќе го измиете шприцот

Не користете сунѓери, детергенти, течности што содржат алкохол или слични предмети за чистење за миење на
шприцот.

Колку често треба да се прилагодува дозата врз основа на возраста/телесната тежина? 
Препорачаната доза се базира на Вашата возраст и телесна тежина. Ќе бидат потребни модификации на дозата за да
ги рефлектираат промените во тежината кај деца <2 години или лица <20 kg.
Промените на дозата мора да се направат под надзор на лекар.

Дали шприцевите ќе се поврзат со мојата сонда за исхрана?
• Оралните шприцеви на Evrysdi се специјално дизајнирани да бидат
   компатибилни со системот ENFit®.
• Ако сондата за исхрана на Вашиот пациент не е компатибилна со ENFit®, ќе
  треба да се користи ENFit® конектор за да се поврзе шприцот со G- или NG-сонда. 
• Обратете му се на претставникот на Рош за поддршка во изнаоѓање на конектори
   на ENFit® во Вашата земја.

Оралниот раствор на Evrysdi не 
треба биде подготвен со денови 
пред посетата на пациентот, 

бидејќи по растворање шишињата 
не можат да се чуваат подолго од 

64 дена 

Оралниот раствор мора 
да биде заштитен од 

светлина

Шишињата со Evrysdi 
мора се чуваат во 

исправена позиција за да 
се избегне излевање
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ТАБЕЛИ ЗА ДОЗИРАЊЕ

Користете ги табелите подолу за полесно пресметување на дозата. Секоја табела содржи соодветна телесна тежина (kg), 
доза (mg), дозен волумен (mL) и големина на шприц (mL). Бројот на шишиња обезбедни за пациентот треба да бидат во 
согласност со неговиот дозен волумен и фреквенцијата на испорака. Рокот на траење на оралниот раствор изнесува 64 
дена после растворање.1

Телесна
тежина (kg) Доза (mg) Дозен

волумен (mL)
Проценет број на

дневни дози по шише*
Големина на
орален шприц

(mL)
3,6–3,9 0,75 1,0 64 6 mL 

4,0–4,3 0,83 1,1 64 6 mL 

4,4–4,6 0,90 1,2 63 6 mL 

4,7–5,0 0,98 1,3 58 6 mL 

5,1–5,4 1,05 1,4 54 6 mL 

5,5–5,8 1,13 1,5 50 6 mL 

5,9–6,1 1,20 1,6 47 6 mL 

6,2–6,5 1,28 1,7 44 6 mL 

6,6–6,9 1,35 1,8 42 6 mL 

7,0–7,3 1,43 1,9 40 6 mL 

7,4–7,6 1,50 2,0 38 6 mL 

7,7–8,0 1,58 2,1 36 6 mL 

8,1–8,4 1,65 2,2 34 6 mL 

8,5–8,8 1,73 2,3 33 6 mL 

8,9–9,1 1,80 2,4 31 6 mL 

9,2–9,5 1,88 2,5 30 6 mL 

9,6–9,9 1,95 2,6 29 6 mL

10,0–10,3 2,03 2,7 28 6 mL 

10,4–10,6 2,10 2,8 27 6 mL 

10,7–11,0 2,18 2,9 26 6 mL

11,1–11,4 2,25 3,0 25 6 mL 

11,5–11,8 2,33 3,1 24 6 mL 

11,9–12,1 2,40 3,2 23 6 mL 

12,2–12,5 2,48 3,3 23 6 mL 

12,6–12,9 2,55 3,4 22 6 mL

13,0  2,63 3,5 21  6 mL

Возраст: 2 месеци до 2 години 
Доза: 0,2 mg/kg

8-8,2 2,03 2,7 28 6 mL 

8,3-8,5 2,10 2,8 27 6 mL 

8,6-8,8 2,18 2,9 26 6 mL 

8,9-9,1 2,25 3 25 6 mL 

9,2-9,4 2,33 3,1 24 6 mL 

9,5-9,7 2,40 3,2 23 6 mL 

9,8-10 2,48 3,3 23 6 mL

10,1-10,3 2,55 3,4 22 6 mL 

10,4-10,6 2,63 3,5 21 6 mL 

10,7-10,9 2,70 3,6 21 6 mL

11-11,2 2,78 3,7 20 6 mL 

11,3-11,5 2,85 3,8 20 6 mL 

11,6-11,8 2,93 3,9 19 6 mL 

11,9-12,1 3,00 4 19 6 mL

12,2-12,4 3,08 4,1 18 6 mL 

12,5-12,7 3,15 4,2 18 6 mL

12,8-13 3,23 4,3 17 6 mL 

13,1-13,3 3,30 4,4 17 6 mL 

13,4-13,6 3,38 4,5 16 6 mL 

13,7-13,9 3,45 4,6 16 6 mL

14-14,2 3,53 4,7 16 6 mL 

14,3-14,5 3,60 4,8 15 6 mL 

14,6-14,8 3,68 4,9 15 6 mL 

14,9-15,1 3,75 5 15 6 mL 

15,2-15,4 3,83 5,1 14 6 mL 

15,5-15,7 3,90 5,2 14 6 mL

15,8-16 3,98 5,3 14 6 mL 

16,1-16,3 4,05 5,4 14 6 mL 

16,4-16,6 4,13 5,5 13 6 mL 

16,7-16,9 4,20 5,6 13 6 mL

17-17,2 4,28 5,7 13 6 mL 

17,3-17,5 4,35 5,8 13 6 mL 

17,6-17,8 4,43 5,9 12 6 mL 

17,9-18,2 4,50 6 12 6 mL 

18,3-18,8 4,65 6,2 12 12 mL 

18,9-19,4 4,80 6,4 11 12 mL 

19,5-19,9 5,00 6,6 11 12 mL

>20 5 mg фиксна доза 6,6 11 12 mL

Возраст: 2 години или постари (<20 kg)
Доза: 0,25 mg/kg за пациенти <20 kg

*Проценетиот број на дневни дози по шише подразбира правилна употреба како што е пропишано. Вредноста 
се пресметува врз основа на минимален употреблив волумен од 76 mL по шише. Дополнителни загуби, како 
што се мали излевања кои може да се случат за време на секојдневната употреба, се земени предвид при 
проценка на употребливиот волумен.

Возраст: 2 години или постари (≥20 kg)
Доза: 5 mg за пациенти ≥20 kg

Телесна
тежина (kg) Доза (mg) Дозен

волумен (mL)
Проценет број на

дневни дози по шише*
Големина на
орален шприц

(mL)

smokovsa
Rectangle
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1.  Збирен извештај за особините на лекот Evrysdi (risdiplam), последна измена: јуни 2021 година.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ РЕФЕРЕНЦИ

   

Индикација
Evrysdi е индициран за  третман на 5q спинална мускулна атрофија (SMA) кај пациенти од 2 месеци и постари, со клиничка
дијагноза на СМА тип 1, тип 2 или тип 3 или со една до четири SMN2 копии.

Важни безбедносни информации
Контраиндикации
•  Преосетливост на активна супстанција или на кој било од ексципиентите наведени во Дел 6.1.

Специјални предупредувања и мерки на претпазливост при употреба
Потенцијална ембрио-фетална токсичност

•  Ембрио-фетална токсичност е забележана во студии кај животни (видете во Дел 5.3). Пациентите со репродуктивен
    потенцијал треба да бидат информирани за ризиците и мора да користат високо ефикасна контрацепција за време на

    третманот и до најмалку 1 месец по последната доза за жени и 4 месеци по последната доза кај мажи. Треба да се

    потврди статусот на бременост кај жени со репродуктивен потенцијал пред започнување на третман со Еvrysdi (видете
 Дел 4.6).

Потенцијални ефекти врз плодноста кај мажи

•  Врз основа на набљудувања од студии кај животни, мажите не треба да донираат сперма додека се на третман и за време
 од 4 месеци по последната доза на Evrysdi. Пред да започнете со третман, кај мажи со репродуктивен потенцијал, треба

 да бидат дискутирани стратегии за зачувување на плодноста (видете Дел 4.6 и 5.3). Ефектите од Evrysdi врз машката
    плодност не е испитувана кај луѓето.

Ретинална токсичност

•  Ефектите на Evrysdi врз ретиналната структура забележани во неклиничките студии за безбедност не се забележани
    во клиничките студии кај пациенти со СМА. Сепак, долгорочните податоци сè уште се ограничени. Клиничката важност
    на овие неклинички наоди на долг рок не е утврдена (видете Дел 5.3).

Употреба со генска терапија за СМА
• Податоци за ефикасноста на третманот со Evrysdi кога се користи кај пациенти кои претходно примиле SMN1 генска
    терапија не се достапни.

Екципиенти
Изомалт
Evrysdi содржи изомалт (2,97 mg на mL). Пациентите со ретки наследни проблеми со нетолеранција на фруктоза не треба
да го земаат овој лек.
Натриум
Evrysdi содржи 0,375 mg натриум  бензоат на mL. Натриум бензоат може да ја зголеми жолтицата (пожолтување   на кожа и
очи кај новороденчиња (стари до 4 недели).
Evrysdi содржи помалку од 1 mmol натриум (23 mg) на 5 mg доза, т.е. е всушност „без натриум".

Најчести несакани реакции

• Кај пациенти кај кои СМА е дијагностицирана во раните години, најчестите  несакани реакции забележани во клиничките
  студии биле пирексија (48,4%), осип (27,4%) и дијареа
• Кај пациенти кај кои СМА е дијагностицирана во подоцнежните години, најчестите несакани реакции забележани во
  клиничките студии биле пирексија (21,7%), главоболка (20,0%), дијареа (16,7%) и осип (16,7%).

• Несаканите реакции наведени погоре се случиле без идентификувана клиничка или
  временска шема и генерално се решиле и покрај тековниот третман кај пациентите со
  СМА.
• Погледнете го исто така Дел 5.3 од Збирниот извештај за особините на лекот за
 ефектите на Evrysdi забележани во неклинички студии.
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