BIJLAGE I
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van
bijwerkingen.
1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

2.

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Elke voorgevulde spuit voor eenmalig gebruik bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml
(150 mg/ml).
Dupilumab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen interleukine (IL)-4 receptor
alfa dat de IL-4/IL-13-signaaltransductie blokkeert en wordt geproduceerd uit ovariumcellen van de
Chinese hamster (CHO, Chinese hamster ovary) door middel van recombinant-DNA-technologie.
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.

FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie (injectie)
Een heldere tot licht doorschijnende, kleurloze tot lichtgele oplossing, die vrij is van zichtbare deeltjes.

4.

KLINISCHE GEGEVENS

4.1

Therapeutische indicaties

Dupixent is geïndiceerd voor de behandeling van matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis bij
volwassenen die in aanmerking komen voor een systemische behandeling.
4.2

Dosering en wijze van toediening

De behandeling dient te worden opgestart door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die bekend
zijn met de diagnose en behandeling van atopische dermatitis.
Dosering
De aanbevolen dosis Dupixent voor volwassen patiënten is een startdosis van 600 mg (twee injecties
van 300 mg), gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken, toegediend als subcutane injectie.
Dupixent kan gebruikt met of zonder behandeling met topische corticosteroïden. Het is mogelijk
topische calcineurineremmers te gebruiken, maar dit zou moeten worden beperkt tot enkel de
probleemgebieden, zoals het gezicht, de hals, intertrigineuze gebieden en de genitaliën.
In het geval van een gemiste dosis, deze zo snel mogelijk alsnog toedienen. Daarna de dosering
hervatten volgens het normale tijdschema.
Als patiënten na 16 weken behandeling geen reactie vertonen, overweeg dan de behandeling te
stoppen. Sommige patiënten met een initiële gedeeltelijke respons kunnen daarna verbetering ervaren
met voortzetting van de behandeling na 16 weken.
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Speciale populaties
Ouderen (≥65 jaar)
Voor ouderen hoeft de dosis niet te worden aangepast (zie rubriek 5.2).
Nierfunctiestoornis
Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis. Er is zeer
beperkte informatie beschikbaar over patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (zie rubriek 5.2).
Leverfunctiestoornis
Er is geen informatie beschikbaar over patiënten met een leverfunctiestoornis (zie rubriek 5.2).
Lichaamsgewicht
De dosis hoeft niet te worden aangepast aan het lichaamsgewicht (zie rubriek 5.2).
Pediatrische patiënten
De veiligheid en werkzaamheid van Dupixent bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld (zie
rubriek 5.2). Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Wijze van toediening
Subcutaan gebruik
Dupixent wordt toegediend door middel van subcutane injectie in de dij of buik, met uitzondering van
het gebied van 5 cm rond de navel. Indien iemand anders de injectie toedient, kan de bovenarm ook
worden gebruikt.
Voor de eerste dosis van 600 mg moeten twee injecties van 300 mg Dupixent na elkaar toegediend
worden op verschillende injectieplaatsen.
Het wordt aanbevolen om van injectieplaats te wisselen bij iedere injectie. Dupixent niet injecteren in
pijnlijke, beschadigde of gekneusde huid of in de buurt van littekenweefsel.
Een patiënt mag zelf Dupixent toedienen of de zorgverlener van de patiënt kan dit doen indien de
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bepaalt dat dit aangewezen is. De patiënt en/of
zorgverleners moeten goed worden geïnstrueerd in het voorbereiden en toedienen van Dupixent
voorafgaand aan het gebruik, volgens de rubriek “Instructies voor gebruik” in de bijsluiter.
4.3

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde
hulpstof(fen).
4.4

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Traceerbaarheid
Om de traceerbaarheid van biologische geneesmiddelen te verbeteren, moeten de naam en het
lotnummer van het toegediende product duidelijk worden vastgelegd.
Overgevoeligheid
Vindt er een systemische overgevoeligheidsreactie (onmiddellijk of vertraagd) plaats, stop dan
onmiddellijk met het toedienen van Dupixent en start met de van toepassing zijnde behandeling. In
klinische onderzoeken zijn zeer zeldzame gevallen gemeld van serumziekte/serumziekte-achtige
symptomen na het toedienen van Dupixent (rubriek 4.8).
Intestinale worminfectie
Patiënten met bekende intestinale worminfecties werden uitgesloten van deelname in klinische studies.
Dupixent kan invloed hebben op de reactie van het immuunsysteem op intestinale worminfecties,
omdat het de IL-4/IL-13-signaaltransductie blokkeert. Patiënten met bestaande intestinale
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worminfecties moeten daarvoor behandeld worden alvorens men Dupixent opstart. Als patiënten
geïnfecteerd raken gedurende de behandeling met Dupixent en zij reageren niet op een behandeling
tegen intestinale wormen, stop dan met Dupixent tot de infectie is verholpen.
Aan conjunctivitis gerelateerde voorvallen
Patiënten die worden behandeld met Dupixent en die conjunctivitis ontwikkelen die zich niet met
standaardbehandeling laat verhelpen, dienen een oogonderzoek te ondergaan.
Comorbide astma
De veiligheid en werkzaamheid van Dupixent bij de behandeling van astma zijn niet vastgesteld.
Patiënten met comorbide astma mogen hun behandeling voor astma niet aanpassen of stopzetten
zonder hierover eerst met hun arts te overleggen. Patiënten met comorbide astma dienen zorgvuldig te
worden opgevolgd na stopzetting van Dupixent.
Hulpstoffen
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 300 mg, d.w.z. in wezen
'natriumvrij'.
4.5

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De veiligheid en werkzaamheid van gelijktijdig gebruik van Dupixent en levende vaccins zijn niet
onderzocht.
Immuunreacties op vaccinatie werden beoordeeld in een onderzoek waarbij patiënten met atopische
dermatitis werden behandeld met 300 mg dupilumab, eenmaal per week toegediend gedurende 16
weken. Na 12 weken behandeling met dupilumab kregen patiënten een Tdap-vaccin (T-celafhankelijk)
en een meningokokken-polysacharidevaccin (T-celonafhankelijk) toegediend, waarna na 4 weken de
immuunreacties werden beoordeeld. Reacties van antilichamen op zowel het Tdap-vaccin als het
meningokokken-polysacharidevaccin waren vergelijkbaar bij patiënten die werden behandeld met
dupilumab en met placebo. Tijdens het onderzoek werden geen negatieve interacties waargenomen
tussen de niet-levende vaccins en dupilumab.
Patiënten die met Dupixent worden behandeld, mogen daarom gelijktijdig vaccinatie met inactieve of
niet-levende vaccins ondergaan.
In een klinisch onderzoek bij patiënten met atopische dermatitis zijn de effecten beoordeeld van
dupilumab op de farmacokinetiek (FK) van CYP-substraten. De gegevens die in dit onderzoek werden
verzameld, duidden niet op klinisch relevante effecten van dupilumab op de activiteit van CYP1A2,
CYP3A4, CYP2C19, CYP2D6 of CYP2C9.
4.6

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van dupilumab bij zwangere vrouwen. De
resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft
reproductietoxiciteit (zie rubriek 5.3). Men zou Dupixent alleen bij zwangerschap moeten gebruiken
als de potentiële voordelen opwegen tegen het potentiële risico voor de foetus.
Borstvoeding
Het is niet bekend of dupilumab in de moedermelk wordt uitgescheiden of dat het na inname
systemisch wordt geabsorbeerd. Er moet worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of
dat behandeling met Dupixent moet worden gestaakt, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het
kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.
Vruchtbaarheid
Dieronderzoek toonde geen verminderde vruchtbaarheid (zie rubriek 5.3).
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4.7

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Dupixent heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen.
4.8

Bijwerkingen

Samenvatting van het veiligheidsprofiel
De meest voorkomende bijwerkingen waren reacties op de injectieplaats, conjunctivitis, blefaritis en
orale herpes.
In de monotherapie-onderzoeken was het aandeel van de patiënten die stopten met de behandeling als
gevolg van ongewenste voorvallen 1,9 % van de placebogroep, 1,9 % van de Dupixent 300 mg Q2W
groep, 1,5 % van de Dupixent 300 mg QW groep. In de studie waarbij gelijktijdig met topische
corticosteroïden (TCS) werd behandeld, was het aandeel patiënten dat stopte met de behandeling als
gevolg van ongewenste voorvallen 7,6 % van de placebo + TCS groep, 1,8 % van de Dupixent 300 mg
Q2W + TCS groep, en 2,9 % van de Dupixent 300 mg QW + TCS groep.
Tabel met bijwerkingen
De veiligheid van Dupixent is beoordeeld in vier gerandomiseerde, dubbelblinde,
placebogecontroleerde studies en één studie naar dosisbereik bij patiënten met matig-ernstige tot
rnstige atopische dermatitis. In deze 5 onderzoeken zijn 1689 proefpersonen behandeld met subcutane
injecties met Dupixent, met of zonder gelijktijdige topische corticosteroïden (TCS). In totaal zijn 305
patiënten ten minste 1 jaar behandeld met Dupixent.
In tabel 1 worden de bijwerkingen opgesomd die werden waargenomen in klinische studies,
gepresenteerd per systeem/orgaanklasse en frequentie, volgens de volgende categorieën: zeer vaak
(≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1.000);
zeer zelden (< 1/10.000). Binnen iedere frequentiegroep worden de bijwerkingen aangegeven in
volgorde van afnemende ernst.
Tabel 1 Lijst van bijwerkingen
Systeem/orgaanklasse
Infecties en parasitaire
aandoeningen
Bloed- en
lymfestelselaandoeningen
Immuunsysteemaandoeningen
Zenuwstelselaandoeningen
Oogaandoeningen

Frequentie
Vaak

Bijwerking
Conjunctivitis
Orale herpes

Vaak

Eosinofilie

Zeer zelden
Vaak
Vaak

Algemene aandoeningen en
toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak

Serumziekte/serumziekte-achtige reacties
Hoofdpijn
Allergische conjunctivitis
Oculaire pruritus
Blefaritis
Reacties op de injectieplaats

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen
Overgevoeligheid
Er werden zeer zeldzame gevallen gemeld van serumziekte/serumziekte-achtige symptomen na
toediening van Dupixent (zie rubriek 4.4).
Eczema herpeticum
Eczema herpeticum werd gemeld bij <1% van de Dupixent groepen en bij <1% van de placebogroep
in de 16 weken durende monotherapie-studies. In de 52 weken durende Dupixent + TCS studie is
eczema herpeticum gemeld bij 0,2% van de Dupixent + TCS groep en 1,9% van de placebo + TCS
groep.
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Eosinofilie
Voorbijgaande eosinofilie is gemeld bij <2% van het aantal patiënten behandeld met Dupixent.
Infecties
In de 16 weken durende klinische monotherapie-studies zijn ernstige infecties gemeld bij 1,0% van de
patiënten onder placebo en 0,5% van de patiënten behandeld met Dupixent. In de 52 weken durende
CHRONOS studie zijn ernstige infecties gemeld bij 0,6% van de patiënten onder placebo en 0,2% van
de patiënten behandeld met Dupixent.
Herpes zoster
Herpes zoster werd gemeld bij <0,1% van de Dupixent groepen en bij <1% van de placebogroep in de
16 weken durende monotherapie-studies. In de 52 weken durende Dupixent + TCS studie, werd herpes
zoster gemeld bij 1% van de Dupixent + TCS groep en 2% van de placebo + TCS groep.
Immunogeniciteit
Zoals bij alle therapeutische proteïnen bestaat ook bij Dupixent kans op immunogeniciteit.
Reacties door antistoffen tegen het geneesmiddel (ADA’s) hadden over het algemeen geen invloed op
de blootstelling aan Dupixent, veiligheid of werkzaamheid.
In de 52 weken durende studie had ongeveer 3% van de patiënten in de placebogroep en 2% van de
patiënten in de Dupixent groep ADA-reacties die langer duurden dan 12 weken. Van deze patiënten
had 0,7% patiënten onder placebo en 0,2% met Dupixent behandelde patiënten ook neutraliserende
antilichaamreacties, die over het algemeen niet gepaard gingen met verlies aan werkzaamheid.
In de hele blootstellingsgroep vertoonde minder dan 0,1% van het aantal patiënten hoge titer ADA’s
geassocieerd met verminderde blootstelling en werkzaamheid. Daarnaast was er één patiënt met
serumziekte en één met een serumziekte-achtige reactie (<0,1%) geassocieerd met hoge ADA-titers
(zie rubriek 4.4).
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen
te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.
4.9

Overdosering

Er is geen specifieke behandeling voor een overdosering met Dupixent. In het geval van een
overdosering moet de patiënt gecontroleerd worden op eventuele klachten en symptomen van
bijwerkingen en moet er onmiddellijk een gepaste symptomatische behandeling gestart worden.

5.

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1

Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie:
ATC code: nog niet toegewezen
Werkingsmechanisme
Dupilumab is een recombinant humaan IgG4 monoklonaal antilichaam dat de signaaltransductie van
interleukine-4 en interleukine-13 blokkeert. Dupilumab blokkeert IL-4-signaaltransductie via de type
I-receptor (IL-4Rα/γc), en zowel IL-4- als IL-13-signaaltransductie via de type II-receptor (IL-4Rα/IL13Rα).
IL-4 en IL-13 zijn belangrijke type 2-cytokinen (inclusief Th2) die een rol spelen bij atopische
dermatitis.
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Farmacodynamische effecten
In klinische studies werd de behandeling met dupilumab geassocieerd met een afname ten opzichte
van baseline van concentraties van type 2-immuniteitsbiomarkers, zoals ‘thymus and
activation-regulated chemokine’(TARC/CCL17), totaal serum IgE en allergeenspecifiek IgE in serum.
Een afname in lactaatdehydrogenase (LDH), een biomarker geassocieerd met ziekteactiviteit en ernst
bij atopische dermatitis, werd waargenomen bij behandeling met Dupixent.
Klinische werkzaamheid en veiligheid
De werkzaamheid en veiligheid van Dupixent in monotherapie en met gelijktijdige behandeling met
topische corticosteroïden zijn beoordeeld in drie centrale gerandomiseerde, dubbelblinde,
placebogecontroleerde studies (SOLO 1, SOLO 2, en CHRONOS) bij 2119 patiënten van 18 jaar en
ouder, met matige tot ernstige atopische dermatitis (AD) zoals gedefinieerd door de Investigator’s
Global Assessment (IGA, algehele beoordeling door de onderzoeker) score ≥3, een Eczema Area and
Severity Index (EASI, index van uitgebreidheid en ernst van het eczeem) score ≥16, en een minimaal
betrokken lichaamsoppervlak (body surface area, BSA) van ≥10 %. De patiënten die in aanmerking
kwamen voor deelname aan de drie studies hadden voorheen onvoldoende respons op topische
medicatie.
In alle drie de studies ontvingen patiënten 1) een startdosis van 600 mg Dupixent (twee injecties van
300 mg) op dag 1, gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken (Q2W); 2) een startdosis van
600 mg Dupixent op dag 1, gevolgd door 300 mg eenmaal per week (QW); of 3) een overeenkomend
placebo. In alle studies werd Dupixent toegediend door middel van subcutane (SC) injectie. Indien het
nodig was onverdraagbare symptomen van atopische dermatitis te behandelen, was het patiënten
toegestaan een ‘reddingsbehandeling’(rescue treatment) te ontvangen (waaronder krachtiger topische
steroïden of systemische immunosuppressiva), naar het oordeel van de onderzoeker. Patiënten die een
reddingsbehandeling ontvingen, werden beschouwd als non-responder.
Aan SOLO 1 namen 671 patiënten deel (224 met placebo, 224 met Dupixent 300 mg Q2W, en
223 met Dupixent 300 mg QW), gedurende een behandelingsperiode van 16 weken.
Aan SOLO 2 namen 708 patiënten deel (236 met placebo, 233 met Dupixent 300 mg Q2W, en
239 met Dupixent 300 mg QW), gedurende een behandelingsperiode van 16 weken.
Aan CHRONOS namen 740 patiënten deel (315 met placebo + topische corticosteroïden (TCS),
106 met Dupixent 300 mg Q2W + TCS, en 319 met Dupixent 300 mg QW + TCS), gedurende een
behandelingsperiode van 52 weken. Patiënten ontvingen Dupixent of placebo met gelijktijdig gebruik
van TCS, startend bij baseline en gebruikmakend van een standaardregime. Het was patiënten ook
toegestaan topische calcineurineremmers (TCI, topical calcineurin inhibitors) te gebruiken.
Eindpunten
In de drie centrale studies waren de co-primaire eindpunten het aandeel patiënten met een IGA van 0
of 1 (“schoon” of “bijna schoon”) met een afname van ≥2 punten op een IGA-schaal van 0-4 en het
aandeel patiënten met een verbetering van minstens 75% in EASI (EASI-75) vanaf baseline tot en met
week 16. Andere geëvalueerde eindpunten waren onder andere het aandeel patiënten met
verbeteringen van minstens 50% en 90% in EASI (respectievelijk EASI-50 en EASI-90), een afname
in jeuk zoals gemeten op de numerieke schaal voor pruritusintensiteit (NRS, Numerical Rating Scale),
en het percentage verandering in de SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD)-schaal vanaf baseline tot
week 16. Aanvullende secundaire eindpunten waren onder andere de gemiddelde verandering vanaf
baseline tot week 16 in de ‘patiënt-georiënteerde eczeemmeting’ (POEM, Patient Oriented Eczema
Measure ), de ‘dermatologische levenskwaliteitindex’ (DLQI, Dermatology Life Quality Index), en de
scores van de Hospitaal Angst en Depressie Schaal (HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale).
In CHRONOS werd de werkzaamheid ook beoordeeld in week 52.
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Kenmerken bij baseline
In de monotherapie-studies (SOLO 1 en SOLO 2) was door alle behandelingsgroepen heen de
gemiddelde leeftijd 38,3, het gemiddelde gewicht 76,9 kg, 42,1% vrouwelijk, 68,1% blank, 21,8%
Aziatisch en 6,8% zwart. In deze studies had 51,6% van de patiënten een IGA-score bij baseline van 3
(matige AD), 48,3% van de patiënten had een IGA van 4 bij baseline (ernstige AD) en 32,4% van de
patiënten had eerder systemische immunosuppressiva ontvangen. De gemiddelde EASI-score bij
baseline was 33,0, de wekelijkse gemiddelde pruritus-NRS bij baseline was 7,4, de gemiddelde
SCORAD-score bij baseline was 67,8, de gemiddelde POEM-score bij baseline was 20,5, de
gemiddelde DLQI bij baseline was 15,0, en de gemiddelde HADS-totaalscore bij baseline was 13,3.
In de gelijktijdige TCS studie (CHRONOS) was, door alle behandelingsgroepen heen, de gemiddelde
leeftijd 37,1, het gemiddelde gewicht 74,5 kg, 39,7% vrouwelijk, 66,2% blank, 27,2% Aziatisch en
4,6% zwart. In dit onderzoek had 53,1% van de patiënten een IGA-score bij baseline van 3 en 46,9%
van de patiënten had een IGA van 4 bij baseline en 33,6% van de patiënten had eerder systemische
immunosuppressiva ontvangen. De gemiddelde EASI-score bij baseline was 32,5, de wekelijkse
pruritus-NRS bij baselinewas 7,3, de gemiddelde SCORAD-score bij baseline was 66,4, de
gemiddelde POEM-score bij baseline was 20,1, de gemiddelde DLQI bij baseline was 14,5, en de
gemiddelde HADS-totaalscore bij baseline was 12,7.
Klinische respons
16 weken durende monotherapie-studies (SOLO 1 en SOLO 2)
In SOLO 1 en SOLO 2, vanaf baseline tot week 16, bereikte een significant groter aandeel patiënten
gerandomiseerd naar Dupixent een IGA-respons van 0 of 1, EASI-75, en/of een verbetering van >4
punten op de pruritus-NRS in vergelijking met placebo (zie Tabel 2).
Een significant groter aandeel patiënten gerandomiseerd naar Dupixent bereikte een snelle verbetering
op de pruritus-NRS in vergelijking met placebo (gedefinieerd als ≥4 punten verbetering al in week 2;
p <0,01) en het aandeel patiënten dat reageerde op de pruritus-NRS bleef stijgen gedurende de
behandelingsperiode. De verbetering in pruritus-NRS ging gepaard met de verbetering van objectieve
symptomen van atopische dermatitis.
Afbeelding 1 en afbeelding 2 tonen respectievelijk het gemiddelde percentage verandering vanaf
baseline in EASI en het gemiddelde percentage verandering vanaf baseline in NRS, tot en met week
16.
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Tabel 2: Werkzaamheidsresultaten van Dupixent monotherapie in week 16 (FAS)
Placebo
Gerandomiseer
de patiënten
IGA 0 of 1b,
% respondersc
EASI-50,
% respondersc
EASI-75,
% respondersc
EASI-90,
% respondersc
EASI, LS
gemiddelde %
verandering
vanaf baseline
(+/-SE)
SCORAD, LS
gemiddelde %
verandering
vanaf baseline
(+/- SE)
Pruritus NRS,
LS
gemiddelde %
verandering
vanaf baseline
(+/- SE)
Aantal
patiënten met
een baseline
pruritus NRS
score > 4
Pruritus NRS
(>4 punten
verbetering),
%
respondersc, d

224

SOLO 1 (FAS)a
Dupixent
Dupixent
300 mg Q2W 300 mg QW
224
223

Placebo
236

SOLO 2 (FAS)a
Dupixent
Dupixent
300 mg Q2W 300 mg QW
233
239

10,3%

37,9%e

37,2%e

8,5%

36,1%e

36,4%e

24,6%

68,8%e

61,0%e

22,0%

65,2%e

61,1%e

14,7%

51,3%e

52,5%e

11,9%

44,2%e

48,1%e

7,6%

35,7%e

33,2%e

7,2%

30,0%e

30,5%e

-37,6%
(3,28)

-72,3%e
(2,63)

-72,0%e
(2,56)

-30,9% (2,97)

-67,1%e
(2,52)

-69,1%e
(2,49)

-29,0%
(3,21)

-57,7%e
(2,11)

-57,0%e
(2,11)

-19,7 %
(2,52)

-51,1%e
(2,02)

-53,5%e
(2,03)

-26,1%
(3,02)

-51,0%e
(2,50)

-48,9%e
(2,60)

-15,4%
(2,98)

-44,3%e
(2,28)

-48,3%e
(2,35)

212

213

201

221

225

228

12,3%

40,8%e

40,3%e

9,5%

36,0%e

39,0%e

LS = kleinste kwadraten (least squares) ; SE= standaardfout (standard error)
a
Complete analyseset (FAS, full analyses set) inclusief alle gerandomiseerde patiënten.
b
Responder was gedefinieerd als een patiënt met een IGA 0 of 1 (“schoon” of “bijna schoon”) met een
afname van >2 punten op een IGA-schaal van 0-4.
c
Patiënten die een reddingsbehandeling ontvingen of bij wie gegevens ontbraken, werden beschouwd
als non-responders.
d
een significant groter aandeel patiënten met Dupixent had een verbetering in pruritus-NRS van ≥4
punten vergeleken met placebo in week 2 (p <0,01).
e
p-waarde <0,0001
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Afbeelding 1: Gemiddelde percentage verandering vanaf baseline in EASI in SOLO 1a en
SOLO 2a (FAS)b
SOLO 1

SOLO 2

(N=233)
(N=236)

LS = kleinste kwadraten (least squares)
In de primaire analyses van de werkzaamheidseindpunten werden patiënten die een
reddingsbehandeling ontvingen of bij wie gegevens ontbraken, beschouwd als non-responders.
b
Complete analyse set (FAS) inclusief alle gerandomiseerde patiënten.
a

Afbeelding 2: Gemiddelde percentage verandering vanaf baseline in NRS in SOLO 1a en
SOLO 2a (FAS)b
SOLO 1

SOLO 2

LS = kleinste kwadraten (least squares)
In de primaire analyses van de werkzaamheidseindpunten werden patiënten die een
reddingsbehandeling ontvingen of bij wie gegevens ontbraken, beschouwd als non-responders
b
Complete analyse set (FAS) inclusief alle gerandomiseerde patiënten.
a
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De behandelingseffecten in de deelgroepen (gewicht, leeftijd, geslacht, ras, en achtergrondbehandeling
inclusief immunosuppressiva) in SOLO 1 en SOLO 2 kwamen overeen met de resultaten in de
algehele onderzoekspopulatie.
52 weken durende gelijktijdig TCS studie (CHRONOS)
In CHRONOS bereikte een significant groter aandeel patiënten gerandomiseerd naar Dupixent 300 mg
Q2W + TCS met een IGA-respons van 0 of 1, EASI-75, en/of een verbetering van >4 punten op de
pruritus-NRS vanaf baseline tot week 16 en week 52, vergeleken met placebo + TCS (zie Tabel 3).
Een significant groter aandeel patiënten gerandomiseerd naar Dupixent + TCS bereikte een snelle
verbetering op de pruritus-NRS in vergelijking met placebo + TCS (gedefinieerd als ≥4 punten
verbetering al in week 2; p <0,05) en het aandeel patiënten dat reageerde op de pruritus-NRS bleef
stijgen gedurende de behandelingsperiode. De verbetering in pruritus-NRS viel samen met de
verbetering van objectieve symptomen van atopische dermatitis.
Afbeelding 3 en afbeelding 4 tonen respectievelijk het gemiddelde percentage verandering vanaf
baseline in EASI en het gemiddelde percentage verandering vanaf baseline in NRS, tot en met week 52
in CHRONOS.
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Tabel 3: Werkzaamheidsresultaten van Dupixent met gelijktijdige TCSa in week 16 en week 52
in CHRONOS

Gerandomiseer
de patiënten
IGA 0 of 1c,
% respondersd
EASI-50,
% respondersd
EASI-75,
% respondersd
EASI-90,
% respondersd
EASI, LS
gemiddelde %
verandering
vanaf baseline
(+/- SE)
SCORAD, LS
gemiddelde %
verandering
vanaf baseline
(+/- SE)
Pruritus NRS,
LS
gemiddelde %
verandering
vanaf baseline
(+/- SE)
Aantal
patiënten met
een baseline
pruritus NRS
score ≥4
Pruritus NRS
(≥4 punten
verbetering),
%
respondersd, e

Week 16 (FAS)b
Placebo +
Dupixent
TCS
300 mg Q2W + 300 mg QW +
TCS
TCS
315
106
319

b

Week 52 (FAS week 52)
Placebo +
Dupixent
Dupixent
TCS
300 mg
300 mg QW +
Q2W + TCS
TCS
264
89
270

12,4%

38,7%f

39,2%f

12,5%

36,0%f

40,0%f

37,5%

80,2%f

78,1%f

29,9%

78,7%f

70,0%f

23,2%

68,9%f

63,9%f

21,6%

65,2%f

64,1%f

11,1%

39,6%f

43,3%f

15,5%

50,6%f

50,7%f

-48,4%
(3,82)

-80,5%f
(6,34)

-81,5%f
(5,78)

-60,9% (4,29)

-84,9%g
(6,73)

-87,8%h
(6,19)

-36,2%
(1,66)

-63,9%f
(2,52)

-65,9%f
(1,49)

-47,3%
(2,18)

-69,7%f
(3,06)

-70,4%f
(1,72)

-30,3%
(2,36)

-56,6%f
(3,95)

-57,1%f
(2,11)

-31,7%
(3,95)

-57,0%i
(6,17)

-56,5%f
(3,26)

299

102

295

249

86

249

19,7%

58,8%f

50,8%f

12,9%

51,2%f

39,0%f

LS = kleinste kwadraten (least squares); SE = standaardfout (standard error)
a
Alle patiënten kregen een achtergrondbehandeling met topische corticosteroïden, en het was patiënten
toegestaan topische calcineurineremmers te gebruiken.
b
Complete analyse set (FAS) inclusief alle gerandomiseerde patiënten. FAS week 52 inclusief alle
gerandomiseerde patiënten minstens een jaar voor de einddatum voor primaire analyse.
c
Responder was gedefinieerd als een patiënt met een IGA 0 of 1 (“schoon” of “bijna schoon”) met een
afname van ≥2 punten op een IGA-schaal van 0-4.
d
Patiënten die een reddingsbehandeling ontvingen of bij wie gegevens ontbraken, werden beschouwd
als non-responders.
e
een significant groter aandeel patiënten met Dupixent had een verbetering in pruritus NRS van ≥4
punten vergeleken met placebo in week 2 (p<0,05).
f
p-waarde <0,0001
g
p-waarde = 0,0015
h
p-waarde = 0,0003
i
p-waarde = 0,0005
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Afbeelding 3: Gemiddeld percentage verandering vanaf baseline in EASI in CHRONOSa (FAS
week 52)b
CHRONOS

LS = kleinste kwadraten (least squares)
a
In de primaire analyse van de werkzaamheidseindpunten werden patiënten die een
reddingsbehandeling ontvingen of bij wie gegevens ontbraken, beschouwd als non-responders.
b
FAS week 52 inclusief alle gerandomiseerde patiënten ten minste een jaar voor de einddatum voor
primaire analyse.
Afbeelding 4: Gemiddeld percentage verandering vanaf baseline in NRS in CHRONOSa
(FAS week 52)b
CHRONOS

LS = kleinste kwadraten (least squares)
a
In de primaire analyses van de werkzaamheidseindpunten werden patiënten die een
reddingsbehandeling ontvingen of bij wie gegevens ontbraken, beschouwd als non-responders.
b
FAS week 52 inclusief alle gerandomiseerde patiënten ten minste een jaar voor de einddatum voor
primaire analyse.
De behandelingseffecten in de deelgroepen (gewicht, leeftijd, geslacht, ras, en achtergrondbehandeling
inclusief immunosuppressiva) in CHRONOS kwamen overeen met de resultaten in de algehele
onderzoekspopulatie.
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Klinische respons bij patiënten met AD die onvoldoende onder controle konden worden gebracht met
ciclosporine, die ciclosporine niet verdroegen of bij wie behandeling met ciclosporine niet werd
aanbevolen (CAFE-studie)
De CAFE-studie beoordeelde de werkzaamheid van Dupixent in vergelijking met placebo gedurende
een 16 weken durende behandelingsperiode, toegediend met gelijktijdige TCS, bij volwassen patiënten
met AD die onvoldoende behandeld werden met, of intolerant waren voor, orale ciclosporine, of bij
wie deze behandeling momenteel gecontra-indiceerd of medisch niet aan te raden was.
In totaal namen 325 patiënten deel, waaronder 210 patiënten die al eerder waren blootgesteld aan
ciclosporine en 115 patiënten die nooit waren blootgesteld aan ciclosporine omdat behandeling met
ciclosporine bij hen medisch niet aan te raden was. De gemiddelde leeftijd was 38,4 jaar, 38,8% was
vrouwelijk, de gemiddelde EASI-score bij baseline was 33,1, het gemiddelde lichaamsoppervlak
(BSA) was 55,7, de wekelijkse gemiddelde pruritus-NRS bij baseline was 6,4, de gemiddelde
SCORAD-score bij baseline was 67,2, en de gemiddelde DLQI bij baseline was 13,8.
Het primaire eindpunt was het aandeel patiënten met EASI-75 in week 16.
Primaire en secundaire eindpunten voor de 16 weken durende CAFE-studie worden samengevat in
tabel 4.
Tabel 4: Resultaten bij de primaire en secundaire eindpunten in de CAFE studie
Placebo + TCS
Dupixent
Dupixent
300 mg Q2W + TCS
300 mg QW+TCS
Gerandomiseerde patiënten
108
107
110
EASI-75% responders
29,6%
62,6%
59,1%
EASI, LS gemiddelde %
-46,6
-79,8
-78,2
verandering vanaf baseline (+/(2,76)
(2,59)
(2,55)
SE)
Pruritus NRS, LS gemiddelde
-25,4%
-53,9%
-51,7%
% verandering vanaf baseline
(3,39)
(3,14)
(3,09)
(+/- SE)
SCORAD, LS gemiddelde %
-29,5%
-62,4%
-58,3
verandering vanaf baseline (+/(2,55)
(2,48)
(2,45)
SE)
DLQI, LS gemiddelde
-4,5
-9,5
-8,8
verandering vanaf baseline (SE)
(0,49)
(0,46)
(0,45)
In de deelgroep patiënten overeenkomend met de onderzoekspopulatie van de CAFE-studie, binnen de
52 weken durende CHRONOS studie, bereikte 69,6% van de patiënten behandeld met Dupixent
300 mg Q2W een EASI-75 ten opzichte van 18,0% met placebo behandelde patiënten in week 16, en
52,4% van patiënten behandeld met Dupixent 300 mg Q2W ten opzichte van 18,6% met placebo
behandelde patiënten in week 52. In deze deelgroep was het percentage verandering van pruritus-NRS
vanaf baseline -51,4% t.o.v. -30,2% in week 16 en -54,8% t.o.v.
-30,9% in week 52, respectievelijk voor de Dupixent 300 mg Q2W en placebogroepen.
Onderhoud en duurzaamheid van respons (SOLO CONTINUE-studie)
Om onderhoud en duurzaamheid van de respons te beoordelen, werden proefpersonen die gedurende
16 weken werden behandeld met Dupixent in SOLO 1 en SOLO 2 en die IGA 0 of 1, of EASI-75
bereikten, opnieuw gerandomiseerd in de SOLO CONTINUE-studie voor een aanvullende
behandeling van 36 weken met Dupixent of placebo, voor een cumulatieve onderzoeksbehandeling
van 52 weken. Eindpunten werden beoordeeld in week 51 of 52.
De co-primaire eindpunten waren het verschil tussen baseline (week 0) en week 36 in percentage
verandering in EASI van SOLO 1 en SOLO 2 en het percentage patiënten met EASI-75 op week 36 bij
patiënten met EASI-75 bij baseline.
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Patiënten die hetzelfde doseringsschema aanhielden als in SOLO 1 en SOLO 2 (300 mg Q2W of 300
mg QW), vertoonden een optimaal effect in het behoud van het klinisch effect, daar waar de
werkzaamheid voor de andere doseringsschema’s op een dosisafhankelijke wijze verminderde.
Primaire en secundaire eindpunten voor de 52 weken SOLO CONTINUE-studie zijn samengevat in
tabel 5.
Tabel 5: Resultaten van de primaire en secundaire eindpunten in de SOLO CONTINUE-studie
Placebo
Dupilumab 300 mg
Q8W
Q4W
Q2W/QW
N=83
N=84
N=86
N=169
Co-primaire eindpunten
LS gemiddelde verandering (SE) tussen
21,7
6,8***
3,8***
0,1***
baseline en week 36 in procentuele
(3,13)
(2,43)
(2,28)
(1,74)
verandering in EASI-Score t.o.v. baseline
van de oorspronkelijke studie
Percentage patiënten met EASI-75 bij
24/79
45/82*
49/84**
116/162***
week 36 voor patiënten met EASI-75 bij
(30,4%)
(54,9%)
(58,3%)
(71,6%)
baseline, n (%)
Belangrijke secundaire eindpunten
Percentage patiënten met behoud van
18/63
32/64†
41/66**
89/126***
IGA-respons in week 36 binnen 1 punt
(28,6)
(50,0)
(62,1)
(70,6)
van baseline in de deelgroep van
patiënten met IGA (0,1) bij baseline, n
(%)
Percentage patiënten met IGA (0,1) in
9/63
21/64†
29/66**
68/126***
week 36 in de deelgroep van patiënten
(14,3)
(32,8)
(43,9)
(54,0)
met IGA (0,1) bij baseline, n (%)
Percentage patiënten bij wie maximale
56/80
45/81
41/83†
57/168***
pruritus-NRS steeg met ≥3 punten van
(70,0)
(55,6)
(49,4)
(33,9)
baseline tot week 35 in de deelgroep van
patiënten met maximale pruritus-NRS ≤7
bij baseline, n (%)
†
P<0,05, *P<0,01, **P<0.001, ***P≤0,0001
In SOLO CONTINUE werd met verhoogde doseringsintervallen een trend voor een stijgende nood aan
behandeling omwille van ADA positiviteit waargenomen. Behandelingsnood ADA: QW: 1.2%; Q2W:
4.3%; Q4W: 6.0%; Q8W: 11.7%. ADA respons behouden voor meer dan 12 weken: QW: 0.0%; Q2W:
1.4%; Q4W: 0.0%; Q8W: 2.6%.
Levenskwaliteit/door patiënt gerapporteerde resultaten
In beide monotherapie-studies (SOLO 1 en SOLO 2) vertoonden zowel de Dupixent 300 mg Q2W als
de 300 mg QW groepen belangrijke verbetering in door de patiënt gerapporteerde symptomen, en in de
impact van AD op het slapen en de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit, zoals gemeten door
respectievelijk de POEM en DLQI totaalscores, in week 16 wanneer vergeleken met placebo. Een
significant groter aandeel patiënten in de Dupixent-groepen had klinisch relevante afnames in de
POEM en DLQI totaalscore (elk gedefinieerd als ≥4 punten verbetering) vanaf baseline tot week 16 in
vergelijking met de placebogroep. Daarnaast was er bij de angst- en depressiesymptomen, zoals
gemeten in de HADS-totaalscore, een significante afname waar te nemen in de Dupixent-groep
vergeleken met placebo in week 16. In een deelgroep patiënten met HADS-angst of HADS-depressie
subschaal scores van ≥8 bij baseline (de cut-offwaarde voor angst of depressie) bereikte een groter
aandeel patiënten in de Dupixent-groepen HADS-angst en HADS-depressie scores <8 in week 16
vergeleken met placebo (zie Tabel 6).
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Tabel 6: Aanvullende resultaten secundaire eindpunten van Dupixent monotherapie in week 16
Monotherapie
SOLO 1 in week 16
SOLO 2 in week 16
Placebo
Dupixent
Dupixent
Placebo
Dupixent
Dupixent
300 mg Q2W
300 mg QW
300 mg Q2W 300 mg QW
Gerandomiseerde
patiënten
DLQI, LS
gemiddelde
verandering vanaf
baseline (SE)
POEM, LS
gemiddelde
verandering vanaf
baseline (SE)
HADS, LS
gemiddelde
verandering ten
opzichte van
baseline (SE)
Aantal patiënten
met DLQI ≥4 bij
baseline
DLQI
(≥4-punten
verbetering), %
responders
Aantal patiënten
met POEM ≥4 bij
baseline
POEM
(≥4-punten
verbetering), %
responders
Aantal patiënten
met HADS-angst
≥8 of HADSdepressie ≥8 bij
baseline
Patiënten die
HADS-angst en
HADS-depressie
score <8, %
bereikten

224

224

223

236

233

239

-5,3
(0,50)

-9,3a
(0,40)

-9,0a
(0,40)

-3,6
(0,50)

-9,3a
(0,38)

-9,5a
(0,39)

-5,1
(0,67)

-11,6a
(0,49)

-11,0a
(0,50)

-3,3
(0,55)

-10,2a
(0,49)

-11,3a
(0,52)

-3,0
(0,65)

-5,2b
(0,54)

-5,2b
(0,51)

-0,8
(0,44)

-5,1a
(0,39)

-5,8a
(0,38)

213

209

209

225

223

234

30,5%

64,1%a

58,4%a

27,6%

73,1%a

62,0%a

223

222

222

234

233

239

26,9%

67,6%a

63,1%a

24,4%

71,7%a

64,0%a

97

100

102

115

129

136

12,4%

41,0%a

36,3%b

6,1%

39,5%a

41,2%a

LS = kleinste kwadraten (least squares); SE = standaardfout (standard error)a p-waarde <0,0001b pwaarde <0,001
In de gelijktijdige TCS studie (CHRONOS) verbeterden Dupixent 300 mg Q2W + TCS en Dupixent
300 mg QW + TCS de door de patiënt gerapporteerde symptomen en de impact van AD op het slapen
en de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit, zoals gemeten door respectievelijk de POEM en DLQI
totaalscores, in week 52 in vergelijking met placebo + TCS. Een groter aandeel patiënten in de
Dupixent 300 mg Q2W + TCS en 300 mg QW + TCS groepen had klinisch relevante afnames in de
POEM en DLQI totaalscore (elk gedefinieerd als ≥4 punten verbetering) vanaf baseline tot week 52 in
vergelijking met placebo + TCS groep. Daarnaast verminderden Dupixent 300 mg Q2W + TCS en
300 mg QW + TCS angst en depressie zoals gemeten met de HADS totaalscore in week 52 vergeleken
met placebo + TCS. In een post-hocanalyse van een deelgroep patiënten met HADS-angst of HADS16

depressie subschaal scores van ≥8 bij baseline (de afkapwaarde voor angst of depressie) bereikte een
groter aandeel patiënten in de Dupixent 300 mg Q2W + TCS en 300 mg QW + TCS groepen HADSangst en HADS-depressie scores <8 in week 52 vergeleken met placebo + TCS (zie tabel 7).
Tabel 7: Resultaten van de overige secundaire eindpunten van Dupixent met gelijktijdig TCS in
week 16 en week 52 in CHRONOS
Gelijktijdig gebruik van TCS
CHRONOS in week 16
CHRONOS in week 52
Placebo
Dupixent
Dupixent
Placebo
Dupixent
Dupixent
300 mg Q2W + 300 mg QW +
+TCS
300 mg Q2W 300 mg QW
TCS
TCS
+ TCS
+ TCS
Gerandomiseerde
patiënten
DLQI, LS
gemiddelde
verandering vanaf
baseline (SE)
POEM, LS
gemiddelde
verandering vanaf
baseline (SE)
HADS, LS
gemiddelde
verandering ten
opzichte van
baseline (SE)
Aantal patiënten
met DLQI ≥4 bij
baseline
DLQI
(≥4-punten
verbetering), %
responders
Aantal patiënten
met POEM ≥4 bij
baseline
POEM
(≥4-punten
verbetering), %
responders
Aantal patiënten
met HADS-angst
≥8 of HADSdepressie ≥8 bij
baseline

315

106

319

264

89

270

-5,8
(0,34)

-10,0a
(0,50)

-10,7a
(0,31)

-7,2
(0,40)

-11,4a
(0,57)

-11,1a
(0,36)

-5,3
(0,41)

-12,7a
(0,64)

-12,9a
(0,37)

-7,0
(0,57)

-14,2a
(0,78)

-13,2a
(0,45)

-4,0
(0,37)

-4,9
(0,58)

-5,4c
(0,35)

-3,8
(0,47)

-5,5c
(0,71)

-5,9b
(0,42)

300

100

311

254

85

264

43,0%

81,0%a

74,3%a

30,3%

80,0%a

63,3%a

312

106

318

261

89

269

36,9%

77,4%a

77,4%a

26,1%

76,4%a

64,7%a

148

59

154

133

53

138

43,4%b

44,9%a

Patiënten die
26,4%
47,5%c
47,4%b
18,0%
HADS-angst en
HADS-depressie
score <8, %
bereikten
LS = kleinste kwadraten (least squares); SE = standaardfout (standard error)
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a

p-waarde <0,0001
p-waarde <0,001
c
p-waarde <0,05
b

Pediatrische patiënten
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant
om de resultaten in te dienen van onderzoek met Dupixent in alle subgroepen van pediatrische
patiënten met atopische dermatitis (zie rubriek 4.2 voor informatie over pediatrisch gebruik).
5.2

Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie
Na een eenmalige subcutane (SC) dosis van 75-600 mg dupilumab is de gemiddelde tijd tot maximale
concentratie in het serum (tmax) 3-7 dagen. De absolute biologische beschikbaarheid van dupilumab na
een SC dosis wordt ingeschat op 64%, zoals vastgesteld door een populatiefarmacokinetische analyse.
Steadystate concentraties werden bereikt in week 16 na toediening van een startdosis van 600 mg en
een dosis van 300 mg eenmaal per twee weken. In de klinische studies varieerde de gemiddelde ± SD
laagste steady-state concentratievan 73,3±40,0 mcg/ml tot 79,9±41,4 mcg/ml bij een dosis van
300 mg, eenmaal per twee weken toegediend.
Distributie
Voor dupilumab is een verdelingsvolume van ongeveer 4.6 l ingeschat door
populatiefarmacokinetische analyse, wat aangeeft dat dupilumab primair door het vasculaire systeem
wordt verdeeld.
Biotransformatie
Omdat dupilumab een proteïne is, zijn er geen specifieke onderzoeken naar metabolisme uitgevoerd.
Van dupilumab wordt verwacht dat het wordt afgebroken tot kleine peptiden en individuele
aminozuren.
Eliminatie
Eliminatie van dupilumab vindt plaats via parallelle lineaire en non-lineaire paden. Bij hogere
concentraties gebeurt de eliminatie van dupilumab hoofdzakelijk via lineaire, niet-oplosbare
proteolytische paden, terwijl lagere concentraties hoofdzakelijk non-lineaire, verzadigbare IL-4Rα
doelwit-gemedieerde eliminatie vertonen.
Na de laatste steady-state dosis, is de mediane tijd tot daling van dupilumabconcentraties tot onder de
laagst detecteerbare limiet, zoals ingeschat door populatiefarmacokinetische analyse, 10 weken voor
het 300 mg Q2W schema en 13 weken voor het 300 mg QW schema.
Lineariteit/non-lineariteit
Als gevolg van de non-lineaire uitscheiding neemt blootstelling aan dupilumab per dosis toe op een
groter dan proportionele manier, zoals gemeten per oppervlakte onder de concentratie-tijdcurve, na een
eenmalige dosis van 75-600 mg.
Speciale populaties
Geslacht
Er werd geen verband waargenomen tussen het geslacht van de patiënt en enige klinisch relevante
impact op de systemische blootstelling aan dupilumab, vastgesteld door populatiefarmacokinetische
analyse.
Oudere patiënten
Van de 1472 patiënten met atopische dermatitis blootgesteld aan Dupixent in een fase 2-studie naar
dosering of in placebogecontroleerde fase 3-studies waren in totaal 67 patiënten 65 jaar of ouder.
Hoewel er geen verschillen in veiligheid of werkzaamheid werden waargenomen tussen oudere en
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jongere patiënten, was het aantal patiënten van 65 jaar en ouder onvoldoende om vast te stellen of zij
verschillend reageren ten opzichte van jongere patiënten.
Er werd geen verband waargenomen tussen de leeftijd van de patiënt en enige klinisch relevante
impact op de systemische blootstelling aan dupilumab, vastgesteld door populatiefarmacokinetische
analyse. Echter, in deze analyse zijn slechts 61 patiënten van 65 jaar of ouder meegenomen.
Ras
Er werd geen verband waargenomen tussen het ras van de patiënt en enige klinisch relevante impact
op de systemische blootstelling aan dupilumab, vastgesteld door populatiefarmacokinetische analyse.
Leverfunctiestoornis
Van dupilumab, als monoklonaal antilichaam, wordt geen belangrijke hepatische eliminatie verwacht.
Er werden geen klinische onderzoeken uitgevoerd om het effect te beoordelen van verminderde
leverfunctie op de farmacokinetiek van dupilumab.
Nierfunctiestoornis
Van dupilumab, als monoklonaal antilichaam, wordt geen belangrijke eliminatie via de nieren
verwacht. Er werden geen klinische onderzoeken uitgevoerd om het effect te beoordelen van
verminderde nierfunctie op de farmacokinetiek van dupilumab. Uit een populatiefarmacokinetische
analyse bleek geen klinisch relevante invloed van een licht of matig verminderde nierfunctie op de
systemische blootstelling aan dupilumab. Er is zeer beperkte informatie beschikbaar over patiënten met
een ernstige nierfunctiestoornis.
Lichaamsgewicht
De dalconcentratie van dupilumab was lager bij proefpersonen met een hoger lichaamsgewicht zonder
dat dit een relevante impact had op de werkzaamheid.
Pediatrische patiënten
De farmacokinetiek van dupilumab bij pediatrische patiënten is niet onderzocht.
5.3

Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig
van conventioneel onderzoek naar toxiciteit bij herhaalde dosering (inclusief farmacologische
eindpunten voor veiligheid) en reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit.
Het mutageen potentieel van dupilumab is niet beoordeeld; echter, van monoklonale antilichamen
wordt niet verwacht dat er een wijziging in DNA of chromosomen plaatsvindt.
Voor dupilumab zijn geen studies naar carcinogeniciteit uitgevoerd. Een beoordeling van het
beschikbare bewijs samenhangend met blokkade van IL-4Rα en toxicologische gegevens bij dieren
met surrogaatantilichamen geeft geen aanwijzing voor een toegenomen carcinogeen potentieel van
dupilumab.
Bij een reproductietoxicologisch onderzoek bij apen, waarbij gebruik werd gemaakt van een
surrogaatantilichaam specifiek voor IL-4Rα, zijn geen afwijkingen bij foetussen waargenomen bij
doses die de IL-4Rα verzadigen.
Een studie naar verhoogde toxiciteit voor pre- en postnatale ontwikkeling vertoonde geen negatieve
effecten bij de moederdieren of hun nageslacht tot 6 maanden na de partus.
Vruchtbaarheidsonderzoek bij mannelijke en vrouwelijke muizen met behulp van een
surrogaatantilichaam tegen IL-4Rα toonde geen stoornis in de vruchtbaarheid aan (zie rubriek 4.6).

6.

FARMACEUTISCHE GEGEVENS
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6.1

Lijst van hulpstoffen

L-argininehydrochloride
L-histidine
Polysorbaat 80
Natriumacetaat
Azijnzuur
Sucrose
Water voor injecties
6.2

Gevallen van onverenigbaarheid

Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere
geneesmiddelen gemengd worden.
6.3

Houdbaarheid

15 maanden
Indien nodig kan men de voorgevulde spuiten bewaren bij kamertemperatuur tot 25°C voor maximaal
14 dagen. Bewaren beneden 25°C. Indien de verpakking permanent uit de koelkast gehaald moet
worden, kan de datum hiervan op de verpakking genoteerd worden. Nadat Dupixent uit de koelkast is
gehaald, moet het binnen 14 dagen worden gebruikt of weggegooid.
6.4

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
6.5

Aard en inhoud van de verpakking

2 ml oplossing in een voorgevulde spuit van gesiliconiseerd type-1 helder glas met of zonder
naaldbeschermer, met een vaste 12,7 mm (½ inch) roestvrijstalen, ingezette naald met een diameter
van 27 gauge en een dunne wand.
Verpakkingsgrootte:
• 1 voorgevulde spuit
• 2 voorgevulde spuiten
• Multiverpakking met 3 (3 verpakkingen van 1) voorgevulde spuiten
• Multiverpakking met 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
6.6

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

De bijsluiter die in de verpakking zit, bevat instructies voor het voorbereiden en toedienen van
Dupixent in een voorgevulde spuit.
De oplossing moet helder tot ietwat doorschijnend zijn, en kleurloos tot lichtgeel. De oplossing niet
gebruiken als deze troebel of verkleurd is of zichtbare deeltjes bevat.
Nadat de voorgevulde spuit uit de koelkast is gehaald, deze eerst op kamertemperatuur laten komen
door 45 minuten te wachten alvorens Dupixent toe te dienen.
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De voorgevulde spuit niet blootstellen aan warmte of direct zonlicht en deze niet schudden.
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften. Na gebruik de voorgevulde spuit in een naaldencontainer plaatsen en deze weggooien
overeenkomstig de lokale voorschriften. De naaldencontainer niet hergebruiken. De naaldencontainer
buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrijk

8.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/17/1229/001
EU/1/17/1229/002
EU/1/17/1229/003
EU/1/17/1229/004
EU/1/17/1229/005
EU/1/17/1229/006
EU/1/17/1229/007
EU/1/17/1229/008

9.

DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN
DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning:

10.

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu
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BIJLAGE II
A.

FABRIKANT(EN) VAN DE BIOLOGISCH WERKZAME
STOF(FEN) EN FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK
VOOR VRIJGIFTE

B.

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN
VAN LEVERING EN GEBRUIK

C.

ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE
HOUDER VAN DE HANDELSVERGUNNING MOETEN
WORDEN NAGEKOMEN

D.

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET
BETREKKING TOT EEN VEILIG EN DOELTREFFEND
GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL
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A.

FABRIKANT(EN) VAN DE BIOLOGISCH WERKZAME STOF(FEN) EN
FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant(en) van de biologisch werkzame stof(fen)
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
81 Columbia Turnpike
RENSSELAER
NEW YORK 12144
VERENIGDE STATEN
Naam en adres van de fabrikant(en) verantwoordelijk voor vrijgifte
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1051 Boulevard Industriel,
76580 LE TRAIT,
Frankrijk
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
Industriepark Hoechst
65926 FRANKFURT AM MAIN
DUITSLAND

In de gedrukte bijsluiter van het geneesmiddel moeten de naam en het adres van de fabrikant die
verantwoordelijk is voor vrijgifte van de desbetreffende batch zijn opgenomen.

B.

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN
GEBRUIK

Aan bijzonder en beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel (zie bijlage I: Samenvatting
van de productkenmerken, rubriek 4.2).

C.

ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE
HANDELSVERGUNNING MOETEN WORDEN NAGEKOMEN

•

Periodieke veiligheidsverslagen

De vereisten voor de indiening van periodieke veiligheidsverslagen worden vermeld in de lijst
met Europese referentiedata (EURD-lijst), waarin voorzien wordt in artikel 107c, onder punt 7
van Richtlijn 2001/83/EG en eventuele hieropvolgende aanpassingen gepubliceerd op het
Europese webportaal voor geneesmiddelen.
De vergunninghouder zal het eerste periodieke veiligheidsverslag voor dit geneesmiddel binnen 6
maanden na toekenning van de vergunning indienen.

D.

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN
DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL

•

Risk Management Plan (RMP)

De vergunninghouder voert de verplichte onderzoeken en maatregelen uit ten behoeve van de
geneesmiddelenbewaking, zoals uitgewerkt in het overeengekomen RMP en weergegeven in
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module 1.8.2 van de handelsvergunning, en in eventuele daaropvolgende overeengekomen
RMP-aanpassingen.
Een aanpassing van het RMP wordt ingediend:
• op verzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau;
• steeds wanneer het risicomanagementsysteem gewijzigd wordt, met name als gevolg van het
beschikbaar komen van nieuwe informatie die kan leiden tot een belangrijke wijziging van
de bestaande verhouding tussen de voordelen en risico's of nadat een belangrijke mijlpaal
(voor geneesmiddelenbewaking of voor beperking van de risico's tot een minimum) is
bereikt.
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BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER
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A. ETIKETTERING
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
OMDOOS
Voorgevulde spuit 300 mg

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
dupilumab

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml (150 mg/ml).

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumacetaat, azijnzuur, sucrose,
water voor injecties.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie
1 voorgevulde spuit
2 voorgevulde spuiten

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Subcutaan gebruik
Niet schudden
Hier openen

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP
Datum van verwijdering uit de koelkast: / / /
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9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
Niet langer dan maximaal 14 dagen buiten de koelkast bewaren bij een temperatuur beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrijk

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/17/1229/001 1 voorgevulde spuit
EU/1/17/1229/002 2 voorgevulde spuiten

13.

PARTIJNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Dupixent 300 mg

17.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk

18.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:
SN:
NN:
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
OMDOOS
Voorgevulde spuit 300 mg – Multiverpakking (bevat Blue Box)

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
dupilumab

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml (150 mg/ml).

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumacetaat, azijnzuur, sucrose,
water voor injecties.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie
Multiverpakking: 3 (3 verpakkingen van 1) voorgevulde spuiten
Multiverpakking: 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Subcutaan gebruik
Niet schudden
Hier openen

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP
Datum van verwijdering uit de koelkast: / / /
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9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
Niet langer dan maximaal 14 dagen buiten de koelkast bewaren bij een temperatuur beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrijk

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/17/1229/003 Multiverpakking: 3 (3 verpakkingen van 1) voorgevulde spuiten
EU/1/17/1229/004 Multiverpakking: 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten

13.

PARTIJNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Dupixent 300 mg

17.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk

18.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:
SN:
NN:
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
BINNENDOOS
Voorgevulde spuit 300 mg – Multiverpakking (zonder blue box)

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
dupilumab

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml (150 mg/ml).

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumacetaat, azijnzuur, sucrose,
water voor injecties.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie
1 voorgevulde spuit
2 voorgevulde spuiten
Onderdeel van een multiverpakking, kan niet afzonderlijk worden verkocht.

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Subcutaan gebruik
Niet schudden
Hier openen

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP
Datum van verwijdering uit de koelkast: / / /
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9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
Niet langer dan maximaal 14 dagen buiten de koelkast bewaren bij een temperatuur beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrijk

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/17/1229/003 Multiverpakking: 3 (3 verpakkingen van 1) voorgevulde spuiten
EU/1/17/1229/004 Multiverpakking: 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten

13.

PARTIJNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Dupixent 300 mg

17.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

18.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS
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GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN
WORDEN VERMELD
ETIKET
Voorgevulde spuit 300 mg

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Dupixent 300 mg injectie
dupilumab
Subcutaan gebruik

2.

WIJZE VAN TOEDIENING

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.

PARTIJNUMMER

Lot

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

300 mg/2 ml

6.

OVERIGE
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
OMDOOS
Voorgevulde spuit met naaldbeschermer 300 mg

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
dupilumab

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml (150 mg/ml).

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumacetaat, azijnzuur, sucrose,
water voor injecties.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie
1 voorgevulde spuit met naaldbeschermer
2 voorgevulde spuiten met naaldbeschermer

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Subcutaan gebruik
Niet schudden.
Hier openen

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP
Datum van verwijdering uit de koelkast: / / /
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9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
Niet langer dan maximaal 14 dagen buiten de koelkast bewaren bij een temperatuur beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrijk

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/17/1229/005 1 voorgevulde spuit met naaldbeschermer
EU/1/17/1229/006 2 voorgevulde spuiten met naaldbeschermer

13.

PARTIJNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Dupixent 300 mg

17.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk

18.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:
SN:
NN:
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
OMDOOS
Voorgevulde spuit met naaldbeschermer 300 mg – Multiverpakking (bevat blue box)

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
dupilumab

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml (150 mg/ml).

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumacetaat, azijnzuur, sucrose,
water voor injecties.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie
Multiverpakking: 3 (3 verpakkingen van 1) voorgevulde spuiten met naaldbeschermer
Multiverpakking: 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten met naaldbeschermer

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Subcutaan gebruik
Niet schudden
Hier openen

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP
Datum van verwijdering uit de koelkast: / / /
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9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
Niet langer dan maximaal 14 dagen buiten de koelkast bewaren bij een temperatuur beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrijk

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/17/1229/007 Multiverpakking: 3 (3 verpakkingen van 1) voorgevulde spuiten met
naaldbeschermer
EU/1/17/1229/008 Multiverpakking: 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten met
naaldbeschermer

13.

PARTIJNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Dupixent 300 mg

17.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk

18.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:
SN:
NN:
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GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
BINNENDOOS
Voorgevulde spuit met naaldbeschermer 300 mg – Multiverpakking (zonder Blue Box)

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
dupilumab

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml (150 mg/ml).

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumacetaat, azijnzuur, sucrose,
water voor injecties.

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie
1 voorgevulde spuit met naaldbeschermer
2 voorgevulde spuiten met naaldbeschermer
Onderdeel van een multiverpakking, kan niet afzonderlijk worden verkocht.

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik
Lees voor het gebruik de bijsluiter.
Subcutaan gebruik
Niet schudden
Hier openen

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET
ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP
Datum van verwijdering uit de koelkast: / / /
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9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
Niet langer dan maximaal 14 dagen buiten de koelkast bewaren bij een temperatuur beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE
AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrijk

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/17/1229/007 Multiverpakking: 3 (3 verpakkingen van 1) voorgevulde spuiten met
naaldbeschermer
EU/1/17/1229/008 Multiverpakking: 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten met
naaldbeschermer

13.

PARTIJNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Dupixent 300 mg

17.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

18.

UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS
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GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN
WORDEN VERMELD
ETIKET
Voorgevulde spuit met naaldbeschermer 300 mg

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Dupixent 300 mg injectie
dupilumab
Subcutaan gebruik

2.

WIJZE VAN TOEDIENING

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.

PARTIJNUMMER

Lot

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

300 mg/2 ml

6.

OVERIGE
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B. BIJSLUITER
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BIJSLUITER: informatie voor de gebruiker
Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
dupilumab
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dupixent en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Dupixent en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dupixent bevat het actieve bestanddeel dupilumab.
Dupilumab is een monoklonaal antilichaam (een soort gespecialiseerd eiwit) dat de werking blokkeert
van eiwitten genaamd IL-4 en IL-13. Beide spelen een belangrijke rol in het veroorzaken van de
klachten en symptomen van atopische dermatitis.
Dupixent wordt gebruikt voor het behandelen van volwassenen met matig-ernstige tot ernstige
atopische dermatitis, ook wel bekend als atopisch eczeem. Dupixent kan ofwel alleen ofwel samen
worden gebruikt met eczeemgeneesmiddelen die u aanbrengt op de huid.
Het gebruik van Dupixent voor atopische dermatitis (atopisch eczeem) kan de toestand van uw huid
verbeteren en jeuk verminderen. Het werd ook aangetoond dat Dupixent de symptomen van pijn, angst
en depressie die samengaan met atopische dermatitis verbetert. Bovendien helpt Dupixent uw
slaapklachten te verlichten en uw algehele levenskwaliteit te verbeteren.

2.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor dupilumab of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
vinden in rubriek 6.
- Als u denkt dat u allergisch bent, of u weet dit niet zeker, vraag dan uw arts ofapotheker om advies
voordat u Dupixent gebruikt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Allergische reacties
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In zeer zeldzame gevallen kan Dupixent ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder allergische
reacties (overgevoeligheidsreacties). Let op symptomen hiervan (d.w.z. koorts, een algemeen ziek
gevoel, gezwollen lymfeklieren, netelroos, jeuk, gewrichtspijn, huiduitslag) tijdens het gebruik van
Dupixent.
Stop met het gebruik en informeer uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van een
allergische reactie. De symptomen worden opgesomd onder “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4.
Parasitaire infecties (darmparasieten)
Mogelijk verlaagt Dupixent uw weerstand tegen infecties veroorzaakt door parasieten. Heeft u al een
parasitaire infectie, dan moet deze eerst worden behandeld voor u een behandeling met Dupixent start.
Controleer samen met uw arts of u last heeft van diarree, winderigheid, maagklachten, een vettige
ontlasting en uitdroging, wat kan duiden op een parasitaire infectie. Woont u in een regio waar deze
infecties vaak voorkomen of reist u naar een dergelijke regio, raadpleeg dan uw arts.
Astma
Heeft u astma en gebruikt u geneesmiddelen voor astma, stop daar dan niet mee en verander niets in
uw astmamedicatie zonder dat eerst met uw arts te bespreken. Neem contact op met uw arts voordat u
met Dupixent stopt.
Oogproblemen
Heeft u nieuwe of toenemende problemen met uw ogen, waaronder pijn aan het oog of veranderingen
in uw zicht, neem contact op met uw arts.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dupixent is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Dupixent nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker, vooral als u kort geleden een inenting heeft gehad of deze binnenkort krijgt.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De effecten van dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen zijn niet
bekend; het is daarom aan te raden het gebruik tijdens de zwangerschap te mijden, tenzij uw arts u
anders adviseert.
Geeft u borstvoeding of bent u van plan dit te doen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel gebruikt. U en uw arts kunnen beslissen of u borstvoeding geeft of Dupixent gebruikt. U
mag niet beide doen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Dupixent invloed heeft op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om
machines te bedienen.
Dupixent bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 300 mg, d.w.z. in wezen
'natriumvrij'.
3.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
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Dupixent wordt toegediend via een injectie onder uw huid (subcutane injectie). U en uw arts kunnen
beslissen of u Dupixent zelf kunt toedienen.
Injecteer Dupixent alleen bij uzelf nadat uw arts of verpleegkundige duidelijk aan u heeft uitgelegd
hoe u dat moet doen. Een zorgverlener mag u ook de injectie toedienen, na duidelijke instructie.
Iedere spuit bevat één dosis Dupixent (300 mg). De spuit niet schudden.
Lees de gebruiksaanwijzing voor de spuit zorgvuldig door voordat u Dupixent gebruikt.
Hoeveel wordt toegediend en hoelang?
Uw arts beslist hoeveel u dient te gebruiken en voor hoelang. Dupixent wordt toegediend door middel
van een injectie onder uw huid (subcutane injectie).
De aanbevolen eerste dosis is 600 mg (twee injecties van 300 mg), gevolgd door 300 mg eenmaal per
twee weken toegediend per subcutane injectie.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Heeft u te veel Dupixent gebruikt of heeft u de dosis te vroeg toegediend, neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u bent vergeten een dosis te injecteren, neem dan contact op met uw arts, apotheker.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met het gebruik van Dupixent zonder eerst te overleggen met uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,
of apotheker.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Dupixent kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder in zeer zeldzame gevallen allergische
reacties (overgevoeligheidsreacties); symptomen van een allergische reactie zijn onder andere:
• koorts
• algemeen ziek gevoel
• gezwollen lymfeklieren
• netelroos
• jeuk
• gewrichtspijn
• huiduitslag
Krijgt u last van een allergische reactie, stop dan met het gebruik van Dupixent en neem onmiddellijk
contact op met uw arts.
Andere bijwerkingen
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):
• reacties op de injectieplaats (dat wil zeggen roodheid, zwelling en jeuk)
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):
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•
•
•
•
•

hoofdpijn
droge ogen, roodheid en jeuk
jeuk aan het ooglid, roodheid en zwelling
ooginfectie
koortsblaasjes (op lippen en huid)

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Indien nodig kan men de voorgevulde spuiten bewaren bij
kamertemperatuur tot 25°C gedurende maximaal 14 dagen. Bewaren beneden 25°C. Als u de doos
voorgoed uit de koelkast moet halen, schrijf dan de datum waarop u de doos uit de koelkast haalt op de
buitenverpakking, in het daarvoor bedoelde vakje en gebruik Dupixent binnen de 14 dagen.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het troebel of verkleurd is, of zichtbare deeltjes bevat.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is dupilumab.
- Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml voor injectie (injectie).
- De andere stoffen in dit middel zijn L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80,
natriumacetaat, azijnzuur, sucrose, water voor injecties.
Hoe ziet Dupixent eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dupixent is een heldere tot ietwat doorschijnende, kleurloze tot lichtgele oplossing, aangeleverd in een
glazen voorgevulde spuit met of zonder naaldbeschermer.
Dupixent is beschikbaar in een verpakking met 1 of 2 voorgevulde spuiten of in een verpakking met 3
(3 verpakkingen van 1) of 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrijk
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Fabrikant
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1051 Boulevard Industriel,
76580 LE TRAIT,
Frankrijk
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
Industriepark Hoechst
65926 FRANKFURT AM MAIN
DUITSLAND
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
Sanofi Belgium
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva
UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"
Tel: +370 5 2755224

България
SANOFI BULGARIA EOOD
Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg
Sanofi Belgium
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika
sanofi-aventis, s.r.o.
Tel: +420 233 086 111

Magyarország
SANOFI-AVENTIS Zrt.
Tel.: +36 1 505 0050

Danmark
sanofi-aventis Denmark A/S
Tlf: +45 45 16 70 00

Malta
Sanofi Malta Ltd.
Tel: +356 21493022

Deutschland
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Tel.: 0800 04 36 996
Vanuit het buitenland: +49 69 305 70 13

Nederland
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti
sanofi-aventis Estonia OÜ
Tel: +372 627 34 88

Norge
sanofi-aventis Norge AS
Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα
sanofi-aventis AEBE
Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich
sanofi-aventis GmbH
Tel: +43 1 80 185 – 0

España
sanofi-aventis, S.A.
Tel: +34 93 485 94 00

Polska
sanofi-aventis Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 280 00 00

France
sanofi-aventis france
Tél.: 0 800 222 555
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska
sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 600 34 00

România
Sanofi Romania SRL
Tel: +40 (0) 21 317 31 36
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Ireland
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI
Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija
sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +386 1 560 48 00

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 33 100 100

Italia
Sanofi S.p.A.
Tel: 800 536389

Suomi/Finland
Sanofi Oy
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος
sanofi-aventis Cyprus Ltd.
Τηλ: +357 22 871600

Sverige
Sanofi AB
Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija
sanofi-aventis Latvia SIA
Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom
Sanofi
Tel: +44 (0) 845 372 7101

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit met naaldbeschermer
dupilumab
Gebruiksaanwijzing
Dit is een afbeelding van de onderdelen van Dupixent voorgevulde spuit met naaldbeschermer.

Voor gebruik

Na gebruik

Naaldbeschermer
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Belangrijke informatie
Dit hulpmiddel is een voorgevulde spuit voor eenmalig gebruik. Het bevat 300 mg Dupixent voor
injectie onder de huid (subcutane injectie).
Probeer niet uzelf of iemand anders een injectie toe te dienen tenzij uw arts of verpleegkundige u
duidelijk heeft uitgelegd hoe u dat moet doen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de spuit gebruikt.
Check met uw arts of verpleegkundige hoe vaak u het geneesmiddel moet injecteren.
Vraag arts of verpleegkundige hoe u de spuit op de juiste manier gebruikt voordat u voor het
eerst een injectie toedient.
Verander iedere keer als u injecteert van injectieplaats.
De spuit niet gebruiken als deze op een hard oppervlak is gevallen of is beschadigd.
De spuit niet gebruiken als de beschermhuls ontbreekt of niet goed vastzit.
De zuiger van de spuit niet aanraken tot u klaar bent om te injecteren.
Niet door uw kleding heen injecteren.
Eventuele luchtbelletjes in de spuit niet verwijderen.
Om prikongevallen te helpen voorkomen, bevat iedere voorgevulde spuit een naaldbeschermer
die de naald automatisch afdekt nadat u de injectie heeft toegediend.
De zuiger nooit terugtrekken.
De spuit niet opnieuw gebruiken.

Hoe bewaart u Dupixent?
•
•
•

•
•
•
•

De spuit(en) buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaar ongebruikte spuiten in de oorspronkelijke verpakking en bewaar deze in de koelkast
bij 2ºC tot 8ºC.
Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren ( <25ºC). Als u de doos
voorgoed uit de koelkast moet halen, schrijf dan de datum waarop u de doos uit de koelkast
haalt op de buitenverpakking, in het daarvoor bedoelde vakje, en gebruik Dupixent binnen de
14 dagen.
De spuit nooit schudden.
De spuit niet verwarmen.
De spuit niet invriezen.
De spuit niet blootstellen aan direct zonlicht.

Stap 1: Uit de doos halen
Haal de spuit uit de doos door deze in het midden van de spuit vast te nemen.
De beschermhuls van de naald niet verwijderen tot vlak voor de injectie.
De spuit niet gebruiken als deze is beschadigd.
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Stap 2: Voorbereiden
Zorg ervoor dat de volgende zaken klaarliggen:
• Dupixent voorgevulde spuit
• 1 alcoholdoekje*
• 1 watje of gaasje*
• een naaldencontainer* (zie stap 13)
*niet in de doos inbegrepen
Lees het etiket:
• Controleer de uiterste gebruiksdatum.
• Controleer of dit het juiste geneesmiddel en de juiste dosis is.
De spuit niet gebruiken als de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren.

Stap 3: Inspecteren
Bekijk het geneesmiddel door het kijkvenster op de spuit:
Controleer of de vloeistof helder en kleurloos tot lichtgeel is.
Opmerking: mogelijk ziet u een luchtbelletje; dit is normaal.

Gebruik de spuit niet als de vloeistof verkleurd of troebel is, of als deze zichtbare vlokjes of
deeltjes bevat.
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Stap 4: Wacht 45 minuten
Leg de spuit op een plat oppervlak en laat deze minstens 45 minuten op natuurlijk wijze op
kamertemperatuur komen.

De spuit niet verwarmen.
De spuit niet blootstellen aan direct zonlicht.
Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren.

Stap 5: Kiezen
Kies de injectieplaats.
• U kunt injecteren in uw dij of buik (onderbuik), met uitzondering van het gebied van 5 cm
rondom uw navel.
• Als iemand anders u de injectie toedient, kan hij/zij ook de buitenkant van uw bovenarm
gebruiken.
• Verander iedere keer als u injecteert van injectieplaats.

Niet injecteren in pijnlijke, beschadigde of gekneusde huid, of in de buurt van
littekenweefsel.
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Stap 6: Reinigen
Was uw handen.
Maak de injectieplaats schoon met een alcoholdoekje.
Laat uw huid drogen voordat u gaat injecteren.

De injectieplaats niet meer aanraken of erop blazen tot u de injectie toedient.

Stap 7: Trekken
Houd de spuit vast in het midden, met de naald van u af, en trek de beschermhuls van de naald.

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.
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De naald niet aanraken.
Het geneesmiddel onmiddellijk toedienen nadat de beschermhuls verwijderd is.

Stap 8: Een huidplooi vastnemen
Neem een huidplooi vast, zoals u in de afbeelding kan zien.

Stap 9: Inbrengen
De naald in haar geheel inbrengen in de huidplooi, onder een hoek van ongeveer 45º.

Stap 10: Indrukken
Laat de huidplooi rustig een beetje los.
Langzaam en gelijkmatig de zuiger zo ver mogelijk naar beneden duwen totdat de spuit leeg is.
Opmerking: u voelt een beetje weerstand. Dit is normaal.
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Stap 11: Uittrekken
Blijf de zuiger ingedrukt houden en trek de naald uit de huid onder dezelfde hoek als waarin deze is
ingebracht.

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.

Stap 12: Loslaten
Is de naald eenmaal uit de huid, haal dan uw duim van de zuiger, zodat de naald in de naaldbeschermer
wordt teruggetrokken.
Druk lichtjes met een wattenbolletje of stukje gaas op de injectieplaats als hier wat bloed te zien is.

De huid niet wrijven na de injectie.
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Stap 13: Weggooien
De spuit en de beschermhuls van de naald kunt u weggooien in een naaldencontainer.

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.
De naaldencontainer altijd buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
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Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
dupilumab
Instructies voor gebruik
Dit is een afbeelding van de onderdelen van Dupixent voorgevulde spuit.

Het hulpmiddel kan een zachte
of harde beschermhuls voor
de naald hebben

Belangrijke informatie
Dit hulpmiddel is een voorgevulde spuit voor eenmalig gebruik. Het bevat 300 mg Dupixent voor
injectie onder de huid (subcutane injectie).
Probeer niet uzelf of iemand anders een injectie toe te dienen tenzij
Uw arts of verpleegkundige u duidelijk heeft uitgelegd hoe u dat moet doen.
Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de spuit gebruikt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Check met uw arts of apotheker hoe vaak u het geneesmiddel dient te injecteren.
Vraag uw arts of apotheker hoe u de spuit op de juiste manier gebruikt voordat u voor het eerst
een injectie toedient.
Verander iedere keer als u injecteert van injectieplaats.
De spuit niet gebruiken als deze is beschadigd.
De spuit niet gebruiken als de beschermhuls ontbreekt of niet goed vastzit.
De zuiger van de spuit niet aanraken tot u klaar bent om te injecteren.
Niet door uw kleding heen injecteren.
Eventuele luchtbelletjes in de spuit niet verwijderen.
De zuiger nooit terugtrekken.
De spuit niet opnieuw gebruiken.

Hoe bewaart u Dupixent?
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•
•
•

•
•
•
•

De spuit(en) buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaar ongebruikte spuiten in de oorspronkelijke verpakking en bewaar deze in de koelkast
bij 2ºC tot 8ºC.
Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren (<25ºC). Als u de doos
voorgoed uit de koelkast moet halen, schrijf dan de datum waarop u de doos uit de koelkast
haalt op de buitenverpakking, in het daarvoor bedoelde vakje, en gebruik Dupixent binnen de
14 dagen.
De spuit nooit schudden.
De spuit niet verwarmen.
De spuit niet invriezen.
De spuit niet blootstellen aan direct zonlicht.

Stap 1: Uit de doos halen
Haal de spuit uit de doos door deze in het midden van de spuit vast te nemen.
De beschermhuls van de naald niet verwijderen tot vlak voor de injectie.
De spuit niet gebruiken als deze is beschadigd.

Stap 2: Voorbereiden
Zorg ervoor dat de volgende zaken klaarliggen:
• Dupixent voorgevulde spuit
• 1 alcoholdoekje*
• 1 watje of gaasje*
• een naaldencontainer* (zie stap 12)
*niet in de doos inbegrepen
Lees het etiket:
• Controleer de uiterste gebruiksdatum.
• Controleer of dit het juiste geneesmiddel en de juiste dosis is.
De spuit niet gebruiken als de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren.

56

Stap 3: Inspecteren
Bekijk het geneesmiddel in de spuit:
Controleer of de vloeistof helder is en kleurloos tot lichtgeel.
Opmerking: mogelijk ziet u een luchtbelletje; dit is normaal.
Gebruik de spuit niet als de vloeistof verkleurd of troebel is, of als deze zichtbare vlokjes of
deeltjes bevat.

Stap 4: Wacht 45 minuten
Leg de spuit op een plat oppervlak en laat deze minstens 45 minuten op natuurlijk wijze op
kamertemperatuur komen.
De spuit niet verwarmen.
De spuit niet blootstellen aan direct zonlicht.
Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren.

Stap 5: Kiezen
Kies de injectieplaats.
• U kunt injecteren in uw dij of buik (onderbuik), met uitzondering van het gebied van 5 cm
rondom uw navel.
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•
•

Als iemand anders u de injectie toedient, kan hij/zij ook de buitenkant van uw bovenarm
gebruiken.
Verander iedere keer als u injecteert van injectieplaats.
Niet injecteren in pijnlijke, beschadigde of gekneusde huid, of in de buurt van
littekenweefsel.

Stap 6: Reinigen
Was uw handen.
Maak de injectieplaats schoon met een alcoholdoekje.
Laat uw huid drogen voordat u gaat injecteren.
De injectieplaats niet meer aanraken of erop blazen tot u de injectie toedient.

Stap 7: Trekken
Houd de spuit vast in het midden, met de naald van u af, en trek de beschermhuls van de naald.
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Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.
De naald niet aanraken.
Het geneesmiddel onmiddellijk toedienen nadat de beschermhuls verwijderd is.

Stap 8: Een huidplooi vastnemen
Neem een huidplooi vast, zoals u in de afbeelding kan zien.

Stap 9: Inbrengen
De naald inbrengen in de huidplooi onder een hoek van ongeveer 45º.
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Stap 10: Indrukken
Laat de huidplooi rustig een beetje los.
Langzaam en gelijkmatig de zuiger zover mogelijk naar beneden duwen totdat de spuit leeg is.
Opmerking: u voelt een beetje weerstand. Dit is normaal.

Stap 11: Uittrekken
De naald uit de huid verwijderen onder dezelfde hoek als waaronder deze was ingebracht.
Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.
Druk lichtjes met een wattenbolletje of stukje gaas op de injectieplaats als hier wat bloed te zien is.
De huid niet wrijven na de injectie.
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Stap 12: Weggooien
De spuit en de beschermhuls van de naald kunt u weggooien in een naaldencontainer.
Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.

Deze container altijd buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
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