
▼Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To  
umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme  
zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na 
nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků 
viz bod 4.8. SPC.

Zkrácené informace o přípravku:
NÁZEV PŘÍPRAVKU: Kaftrio 75 mg / 50 mg / 100 mg potahované 
tablety. KVALITATIVNÍ A  KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ: Jedna 
potahovaná tableta obsahuje ivacaftorum 75 mg, tezacaftorum 
50 mg a elexacaftorum 100 mg. Terapeutické indikace: Přípravek 
Kaftrio je v kombinovaném režimu s tabletami ivakaftoru 150 mg 
indikován k léčbě cystické fibrózy (cystic fibrosis, CF) u pacientů 
ve věku od 12 let, kteří jsou homozygotní nosiči mutace F508del 
v genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR) nebo 
heterozygotní nosiči F508del genu CFTR s mutací s minimální funkcí 
(minimal function, MF). Dávkování a způsob podání: Dávkování: 
Doporučená dávka jsou dvě tablety (jedna tableta obsahuje 
ivakaftor 75 mg / tezakaftor 50 mg / elexakaftor 100 mg) užívané 
ráno a jedna tableta ivakaftoru 150 mg užívaná večer v časových 
intervalech přibližně 12 hodin. Vynechaná dávka a souběžné 
použití inhibitorů CYP3A viz bod 4.2 SPC. Způsob podání: Perorální 
podání. Pacienty je nutné poučit, aby polykali tablety vcelku. 
Tablety přípravku Kaftrio se musí užívat s jídlem s obsahem tuku. 
V průběhu léčby přípravkem Kaftrio je třeba se vyhnout jídlům nebo 
nápojům s obsahem grapefruitu. Kontraindikace: Hypersenzitivita 
na léčivou látku / léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1. Zvláštní upozornění a  opatření pro 
použití: Vliv na jaterní testy: U pacientů s CF jsou často zvýšené 
hladiny aminotransferáz a bylo to pozorováno u některých pacientů 
léčených ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem (IVA/TEZ/ELX) 
v kombinaci s ivakaftorem. Porucha funkce jater: Léčba pacientů se 
středně těžkou poruchou funkce jater se nedoporučuje. U pacientů 
se středně těžkou poruchou funkce jater se má použití IVA/TEZ/
ELX zvážit pouze v případě, že je to z lékařského hlediska nutné 
a pokud očekávané přínosy léčby převáží nad jejími riziky. Pokud 
je přípravek použit, má se používat s opatrností a ve snížené 
dávce (viz tabulka 2 SPC). Pacienti s těžkou poruchou funkce jater 
nemají být IVA/TEZ/ELX léčeni. Pacienti po transplantaci orgánů: 
Použití se nedoporučuje. Případy vyrážky: Incidence případů 
vyrážky byla vyšší u žen než u mužů, zvláště u žen používajících 
hormonální kontraceptiva. Při výskytu vyrážky nelze vyloučit roli 
hormonálních kontraceptiv. Interakce s léčivými přípravky: Při 
souběžném použití induktorů CYP3A se expozice ivakaftoru 
významně snižuje a očekává se, že se sníží expozice elexakaftoru 
a tezakaftoru, což může vést ke snížené účinnosti IVA/TEZ/ELX 
a ivakaftoru. Proto se souběžné užívání se silnými induktory CYP3A 
nedoporučuje. Při souběžném použití silných a středně silných 
inhibitorů CYP3A se expozice elexakaftoru, tezakaftoru a ivakaftoru 
zvyšuje. Při souběžném použití se silnými nebo středně silnými 
inhibitory CYP3A je nutné dávku IVA/TEZ/ELX a ivakaftoru upravit 
(viz SPC). Katarakta: U pediatrických pacientů léčených postupy 
zahrnujícími ivakaftor byly pozorovány případy získaného zákalu 
čočky bez vlivu na zrak. Interakce s  jinými léčivými přípravky 
a jiné formy interakce: Induktory CYP3A: Elexakaftor, tezakaftor 
a ivakaftor jsou substráty CYP3A (ivakaftor je citlivým substrátem 
CYP3A). Inhibitory CYP3A: Při souběžném použití se silnými  
a středně silnými inhibitory CYP3A je nutné dávku IVA/TEZ/
ELX a ivakaftoru snížit (viz SPC). V průběhu léčby IVA/TEZ/ELX 
a ivakaftorem je třeba se vyhnout jídlům nebo nápojům s obsahem 
grapefruitu. Substráty CYP2C9: Ivakaftor může inhibovat CYP2C9, 
proto se při souběžném podávání warfarinu s IVA/TEZ/ELX 
a ivakaftorem doporučuje sledovat mezinárodní normalizovaný 
poměr (INR). Mezi další léčivé přípravky, jejichž expozice může být 
zvýšená, patří glimepirid a glipizid; tyto léčivé přípravky je nutné 
používat s opatrností. Potenciál pro interakce s transportéry: Při 
souběžném podávání s digoxinem nebo jinými substráty Pgp 
s úzkým terapeutickým indexem, např. cyklosporinem, everolimem, 
sirolimem a takrolimem, je třeba postupovat s opatrností 
a doporučuje se vhodný monitoring. Souběžné podávání s IVA/
TEZ/ELX v kombinaci s ivakaftorem může zvýšit expozici léčivých 
přípravků, které jsou substráty těchto transportérů, např. statinů, 
glyburidu, nateglinidu a  repaglinidu. Elexakaftor a  ivakaftor jsou 
inhibitory BCRP. Souběžné podávání IVA/TEZ/ELX a  ivakaftoru 
může zvýšit expozici léčivých přípravků, které jsou substráty BCRP, 
např. rosuvastatinu. Nežádoucí účinky: Velmi časté nežádoucí 
účinky: Infekce horních cest dýchacích*, nazofaryngitida, bolest 
hlavy*, závrať*, orofaryngeální bolest, nazální kongesce*, průjem*, 

bolest břicha*, vyrážka*, bakterie ve sputu. Časté nežádoucí 
účinky: Rinitida*, chřipka*, hypoglykemie*, rinorea*, kongesce 
vedlejších dutin nosních, faryngeální erytém, abnormální dýchání*, 
nauzea, bolest horní části břicha*, flatulence*, zvýšená hladina 
alaninaminotransferázy*, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy*, 
akné*, pruritus*, útvar v prsu, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy 
v krvi*. *Nežádoucí účinky pozorované během klinických studií 
s IVA/TEZ/ELX v kombinaci s ivakaftorem. DRŽITEL ROZHODNUTÍ 
O  REGISTRACI: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, 28-32 
Pembroke Street Upper, Dublin 2, D02 EK84, Irsko. REGISTRAČNÍ 
ČÍSLO: EU/1/20/1468/001.
DATUM REVIZE TEXTU: 08/2020

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a léčivý přípravek  
není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Úplné informace o přípravku jsou k dispozici v Souhrnu údajů  
o přípravku (SPC) na webových stránkách Evropské agentury pro  
léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/, nebo na adrese:  
Vertex Pharmaceuticals (Czech Republic) s. r. o., Plzeňská 3350/18, 
150 00 Praha 5.



Zkrácené informace o léčivém přípravku
NÁZEV PŘÍPRAVKU: Kalydeco 150 mg potahované tablety, Kalydeco 25 mg granule 
v sáčku, Kalydeco 50 mg granule v sáčku, Kalydeco 75 mg granule v sáčku. SLOŽENÍ:
Kalydeco potahované tablety: každá potahovaná tableta obsahuje 150 mg ivacaftoru. 
Kalydeco granule v sáčku: každý sáček obsahuje 25mg, 50mg nebo 75mg ivacaftoru. 
KLINICKÉ ÚDAJE:  Terapeutické indikace: Tablety Kalydeco jsou indikovány: 
V monoterapii k léčbě dospělých, dospívajících a dětí s cystickou fibrózou (CF) ve věku 
od 6  let a  s  tělesnou hmotností 25  kg nebo větší, kteří mají mutaci R117H  
v genu CFTR nebo jednu z následujících mutací ovlivňujících otevírání kanálu (třídy III) 
v  genu pro transmembránový regulátor vodivosti (cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator, CFTR): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, 
S1255P, S549N nebo S549R (viz body  4.4 a  5.1 SPC). V  kombinovaném režimu 
s  tezakaftorem 100  mg  /  ivakaftorem 150  mg v  tabletách k  léčbě dospělých 
a dospívajících s cystickou fibrózou (CF) ve věku od 12 let, kteří jsou homozygotními 
nosiči mutace F508del nebo kteří jsou heterozygotními nosiči mutace F508del a mají 
jednu z následujících mutací v genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR): 
P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, 
D1152H, 2789+5G→A, 3272‑26A→G a 3849+10kbC→T. V  kombinovaném režimu  
s ivakaftorem 75 mg / tezakaftorem 50 mg / elexakaftorem 100 mg v tabletách k léčbě 
dospělých a  dospívajících ve věku od 12  let s  cystickou fibrózou (CF), kteří jsou 
homozygotními nosiči mutace F508del v genu CFTR nebo kteří jsou heterozygotními 
nosiči mutace F508del genu CFTR s mutací s minimální funkcí (minimal function, MF) 
(viz bod 5.1). Granule Kalydeco jsou indikovány k léčbě kojenců ve věku od 6 měsíců, 
batolat a dětí s cystickou fibrózou (CF) s tělesnou hmotností od 5 kg do 25 kg, které, 
které mají mutaci R117H v genu CFTR nebo jednu z následujících mutací ovlivňujících 
otevírání kanálu (třídy  III) v genu CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, 
S1251N, S1255P, S549N nebo S549R. Dávkování a způsob podání: Dávkování 
Dospělým, dospívajícím a  dětem ve věku od 6  let mají být podávány dávky dle 
tabulky 1 SPC. Doporučená dávka ivakaftoru v monoterapii (od 6 let a ≥ 25 kg) je 
jedna tableta 150  mg užívaná perorálně každých 12  hodin (celková denní dávka 
300 mg). Dávkování v kombinovaných režimech viz SPC. Granule: doporučené dávky 
pro pacienty od 6 měsíců: hmotnost ≥  5  kg až <  7  kg - 25 mg granulí perorálně 
každých 12 hodin (50 mg denně) , ≥ 7 kg až < 14 kg - 50 mg granulí perorálně každých 
12 hodin (100 mg denně), ≥ 14 kg až < 25 kg - 75 mg granulí perorálně každých  
12 hodin (150 mg denně). Podání: K perorálnímu podání. Kalydeco se má užívat 
s jídlem obsahujícím tuk. Tablety: Tablety se užívají vcelku, nemají být drceny, žvýkány 
nebo lámány před polknutím. Granule v sáčcích: Každý sáček je na jednorázové 
použití. Obsah každého sáčku smíchejte s  5 ml měkkého jídla odpovídajícího věku 
nebo s  tekutinou a bezprostředně po rozmíchání by měl být zcela zkonzumován. 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku 
uvedenou v bodě 6.1 SPC. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: U pacientů 
s  CF jsou častá středně velká zvýšení hladin aminotransferáz [ALT] nebo 
aspartátaminotransferázy [AST]). U  některých pacientů léčených ivakaftorem 
v  monoterapii nebo v kombinovaných režimech s tezakaftorem/ivakaftorem nebo  
s ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem bylo pozorováno zvýšení hladin 
aminotransferáz. Proto se doporučuje provést jaterní testy u  všech pacientů před 
zahájením léčby ivakaftorem, každé 3 měsíce v průběhu prvního roku léčby, a poté 
pravidelně každý rok. U  všech pacientů se zvýšenými hladinami aminotransferáz 
v  anamnéze se má zvážit častější sledování jaterních testů. V  případě významného 
zvýšení hladin aminotransferáz se má podávání přerušit a je nutné pečlivě provádět 
laboratorní vyšetření, dokud abnormality nevymizí. Po vymizení zvýšených hladin 
aminotransferáz je nutné zvážit přínosy a rizika opětovného zahájení léčby. Porucha 
funkce jater: Ivacaftor, v monoterapii nebo v kombinovaném režimu s tezacaftorem/
ivacaftorem, není doporučován u pacientů s  vážným poškozením jater, pokud se 
neočekává, že přínosy převáží nad riziky. Pacienti s  těžkou poruchou funkce jater 
nemají být léčeni ivakaftorem v kombinovaném režimu s  ivakaftorem/tezakaftorem/
elexakaftorem.U  pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater se použití 
ivakaftoru v  kombinovaném režimu s  ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem 
nedoporučuje. Léčbu lze zvážit pouze v případě jasné zdravotní potřeby a v případě, 
že očekávané přínosy léčby převáží nad riziky. Porucha funkce ledvin: Doporučuje se 
postupovat s opatrností při používání ivakaftoru, ať už v monoterapii, nebo  
v kombinovaném režimu s tezakaftorem/ivakaftorem, nebo s ivakaftorem/
tezakaftorem/elexakaftorem, u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo  
v konečném stádiu renálního onemocnění. Pacienti po transplantaci orgánů: Ivakaftor, 
ať už v monoterapii, nebo v kombinovaném režimu s tezakaftorem/ ivakaftorem,  
nebo s ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem, nebyl studován u pacientů s CF, 
kteří podstoupili transplantaci orgánů. Proto se použití u pacientů po transplantaci 
nedoporučuje. Případy vyrážky: Incidence případů vyrážky u  ivakaftoru 
v kombinovaném režimu s  ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem byla vyšší u žen 
než u mužů, zvláště u  žen užívajících hormonální kontraceptiva. Při výskytu vyrážky 
nelze vyloučit roli hormonálních kontraceptiv. U  pacientek užívajících hormonální 
kontraceptiva, u kterých se objeví vyrážka, se má zvážit přerušení léčby ivakaftorem 
v kombinovaném režimu s  ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem a hormonálními 
kontraceptivy. CYP3A induktory a CYP3A inhibitory: viz. Farmakokinetické informace. 
Pediatrická populace U pediatrických pacientů léčených ivakaftorem, ať už  
v monoterapii, nebo v kombinovaném režimu s tezakaftorem/ivakaftorem, byly 
hlášeny případy získaného zákalu oční čočky bez vlivu na zrak. Laktóza: Přípravek 
Kalydeco obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí 
galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají 
tento přípravek užívat. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: 
Ivakaftor je substrátem CYP3A4 a CYP3A5. Je slabým inhibitorem CYP3A a P-gp  
a potenciálním inhibitorem CYP2C9. Induktory CYP3A: Souběžné podávání ivakaftoru 
(v monoterapii nebo v kombinovaném režimu s tezakaftorem/ivakaftorem nebo  
s ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem) se silnými induktory CYP3A, jako jsou 
rifampicin, rifabutin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná 
(Hypericum perforatum), se nedoporučuje. Inhibitory CYP3A: Při souběžném podávání 
se silnými inhibitory CYP3A, jako jsou ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, 
vorikonazol, telithromycin, a klarithromycin, se doporučuje snížení dávky ivafaktoru  
(v monoterapii nebo v kombinovaném režimu s tezakaftorem/ ivakaftorem). U pacientů 
souběžně užívajících středně silné inhibitory CYP3A, jako jsou flukonazol, erythromycin 
a verapamil, se doporučuje snížení dávky přípravku Kalydeco (v monoterapii nebo  
v kombinovaném režimu s tezakaftorem/ivakaftorem). V průběhu léčby ivafaktorem  
(v monoterapii nebo v kombinovaném režimu s tezakaftorem/ivakaftorem nebo  

s ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem) je třeba se vyhnout jídlům nebo nápojům 
s obsahem grapefruitu nebo plodů pomerančovníku hořkého. CYP2C9 substráty: Při 
souběžném podávání warfarinu s ivafaktorem (v monoterapii nebo v kombinovaném  
režimu s tezakaftorem/ivakaftorem nebo s ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem) 
se doporučuje sledování mezinárodního normalizovaného poměru (INR). Digoxin  
a další P-gp substráty: Při souběžném podávání s digoxinem nebo jinými substráty 
P-gp s úzkým terapeutickým indexem, např. cyklosporinem, everolimem, sirolimem 
nebo takrolimem, se doporučuje postupovat s opatrností a pacienta adekvátně 
sledovat. Mezi další léčivé přípravky, u nichž může dojít ke zvýšení expozice, patří 
glimepirid a glipizid; tyto léčivé přípravky se mají podávat s opatrností. Nežádoucí 
účinky: Velmi časté nežádoucí účinky: infekce horních cest dýchacích, nazofaryngitida, 
bolest hlavy, závrať, orofaryngeální bolest, nazální překrvení, bolest břicha, průjem, 
zvýšené hladiny aminotransferáz, vyrážka, bakterie ve sputu. Časté nežádoucí účinky: 
chřipka†, rinitida, hypoglykemie†, bolest ucha, nepříjemný pocit v uchu, tinitus, 
hyperémie bubínku, vestibulární porucha, abnormální dýchání†, rinorea†, překrvení 
vedlejší nosní dutiny, faryngeální erytém, bolest horní části břicha†, flatulence†, 
zvýšená hladina alaninaminotransferázy†, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy†, 
akné†, pruritus†, nauzea*, útvar v prsu, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi†.  
* Nežádoucí účinek a frekvence hlášeny v klinických studiích s ivakaftorem v kombinaci 
s  tezakaftorem/ivakaftorem. † Nežádoucí účinek a  frekvence hlášeny v  klinických 
studiích s ivakaftorem v  kombinaci s  ivakaftorem/tezakaftorem/elexakaftorem. 
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, 
28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, D02 EK84, Irsko. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A): 
Kalydeco 150 mg potahované tablety: EU/1/12/782/001-002, EU/1/12/782/005; 
Kalydeco 25 mg granule v sáčku: EU/1/12/782/006, Kalydeco 50 mg granule v sáčku: 
EU/1/12/782/003, Kalydeco 75 mg granule v  sáčku: EU/1/12/782/004. DATUM 
REVIZE TEXTU: 08/2020 

INFORMACE PRO PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE: Výdej přípravku je vázán 
na lékařský předpis a v indikaci v léčbě cystické fibrózy u pacientů od 6 let věku  
a s tělesnou hmotností 25 kg nebo větší, kteří mají v genu CFTR mutaci G551D je  
hrazen z veřejného zdravotního pojištění v režimu dočasné úhrady VILP. Úplné 
informace o přípravku jsou k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na webových 
stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/, nebo 
na adrese: Vertex Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., Plzeňská 3350/18, 150 00 
Praha 5; www.vrtx.com.

Reference: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kalydeco 
Datum přístupu: 25.8.2020
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▼Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací 
o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí 
účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. SPC. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU: Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety. Orkambi 200 mg/125 mg  
potahované tablety. Orkambi 100 mg/125 mg granule v sáčku. Orkambi 150 mg/188 mg granule 
v sáčku. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ: Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety
Jedna potahovaná tableta obsahuje lumacaftorum 100 mg a ivacaftorum 125 mg. Orkambi 
200 mg/125 mg potahované tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje lumacaftorum 200 mg 
a ivacaftorum 125 mg. Orkambi 100 mg/125 mg granule v sáčku Jeden sáček obsahuje lumacaftorum 
100 mg a ivacaftorum 125 mg. Orkambi 150 mg/188 mg granule v sáčku Jeden sáček obsahuje 
lumacaftorum 150 mg a ivacaftorum 188 mg. Terapeutické indikace. Tablety přípravku Orkambi jsou 
indikovány k léčbě cystické fibrózy (CF) u pacientů ve věku 6 let a starších, kteří jsou homozygotními 
nosiči mutace F508del v genu CFTR. Granule přípravku Orkambi jsou indikovány k léčbě cystické 
fibrózy (CF) u dětí ve věku 2 let a starších, které jsou homozygotními nosiči mutace F508del v genu 
CFTR. Dávkování a  způsob podání. Dávkování Doporučení pro standardní dávkování tablet 
naleznete v tabulce 1. Tabulka 1: Doporučená dávka přípravku Orkambi tablety u pacientů ve 
věku 6 let a starších.

Věk Dávka přípravku Orkambi Celková denní dávka

6 až 11 let Dvě tablety s obsahem 100 mg lumakaftoru / 
125 mg ivakaftoru každých 12 hodin

lumakaftor 400 mg / 
ivakaftor 500 mg

12 let 
a více

Dvě tablety s obsahem 200 mg lumakaftoru / 
125 mg ivakaftoru každých 12 hodin

lumakaftor 800 mg / 
ivakaftor 500 mg

Doporučení pro standardní dávkování granulí naleznete v tabulce 2. Tabulka 2: Doporučená dávka 
přípravku Orkambi granule u pacientů ve věku 2 let a starších.

Věk Dávka přípravku Orkambi Celková denní dávka

2 až 5 let a s tělesnou  
hmotností menší než 14 kg

Jeden sáček s obsahem 100 mg lumakaftoru /  
125 mg ivakaftoru každých 12 hodin

lumakaftor 
200 mg / 
ivakaftor 250 mg

2 až 5 let a s tělesnou  
hmotností 14 kg nebo větší

Jeden sáček s obsahem 150 mg lumakaftoru / 
188 mg ivakaftoru každých 12 hodin

lumakaftor 
300 mg / 
ivakaftor 376 mg

6 let a více Viz Souhrn údajů o přípravku Orkambi tablety.

Přípravek Orkambi se má užívat s jídlem obsahujícím tuk. Zvláštní skupiny pacientů viz SPC. Způsob 
podání Perorální podání. Pacienty je nutné poučit, aby polykali tablety vcelku. Pacienti nesmí tablety 
žvýkat, lámat ani rozpouštět. Každý sáček je určen pouze k jednorázovému podání. Celý obsah 
jednoho sáčku s granulemi se má smíchat s jednou čajovou lžičkou (5 ml) měkké stravy nebo tekutiny 
přiměřené věku a celá směs má být zkonzumována. Příkladem měkké stravy je ovocné pyré, ochucený 
jogurt a mléko nebo džus. Kontraindikace. Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. Zvláštní upozornění a  opatření pro použití. Respirační příhody Respirační 
příhody (např. hrudní diskomfort, dyspnoe a abnormální dýchání) byly častější v průběhu zahajování 
terapie lumakaftorem/ivakaftorem. Závažné respirační příhody byly častěji pozorovány u pacientů 
s hodnotou objemu usilovného výdechu za 1 sekundu vyjádřenou v procentech předpokládané 
hodnoty (percent predicted forced expiratory volume in 1 second, ppFEV1) < 40 a mohou vést 
k přerušení podávání léčivého přípravku. Klinické zkušenosti u pacientů s hodnotou ppFEV1 < 40 jsou 
omezené a v průběhu zahajování terapie se doporučuje tyto pacienty dále sledovat (viz bod 4.8 SPC). 
Po zahájení léčby lumakaftorem/ivakaftorem byl také u některých pacientů pozorován přechodný 
pokles hodnoty FEV1. Nejsou žádné zkušenosti se zahájením léčby lumakaftorem/ivakaftorem 
u pacientů s plicní exacerbací a není vhodné u pacientů s plicní exacerbací léčbu zahajovat. Účinek 
na krevní tlak U některých pacientů léčených lumakaftorem/ivakaftorem byl pozorován zvýšený krevní 
tlak. V průběhu léčby se má krevní tlak pravidelně sledovat u všech pacientů. Pacienti s pokročilým 
onemocněním jater U pacientů s CF mohou být přítomny abnormality funkce jater včetně pokročilého 
onemocnění jater. U některých pacientů s CF a s pokročilým onemocněním jater bylo hlášeno 
zhoršení funkce jater. U pacientů s CF s preexistující cirhózou jater s portální hypertenzí, kteří užívali 
lumakaftor/ivakaftor, byla hlášena dekompenzace jater, včetně selhání jater vedoucího ke smrti. 
Kombinace lumakaftor/ivakaftor se má používat u pacientů s pokročilým onemocněním jater 
s opatrností a pouze, pokud se předpokládá, že přínosy léčby převáží nad riziky. Pokud se u těchto 
pacientů používá lumakaftor/ivakaftor, mají se pacienti po zahájení léčby pečlivě sledovat a dávka se 
má snížit. Hepatobiliární příhody U pacientů s CF užívajících lumakaftor/ivakaftor byly často hlášeny 
zvýšené hladiny aminotransferáz. V některých případech byla tato zvýšení spojena se souběžným 
zvýšením hladiny celkového bilirubinu v séru. Zvýšení hladin aminotransferáz bylo častěji pozorováno 
u pediatrických pacientů než u dospělých pacientů. V rámci pediatrických kohort lišících se podle 
věku byla zvýšení hladin aminotransferáz pozorována u pacientů ve věku 2 až 5 let častěji než 
u pacientů ve věku 6 až 11 let (viz bod 4.8 SPC). Jelikož nelze vyloučit spojení s poškozením jater, 
doporučuje se před zahájením léčby lumakaftorem/ivakaftorem, každé 3 měsíce v průběhu prvního 
roku léčby a potom jednou za rok provádět funkční jaterní testy (ALT, AST a bilirubin). Porucha funkce 
ledvin Při používání lumakaftoru/ivakaftoru u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo 
u pacientů v terminálním stadiu renálního onemocnění se doporučuje postupovat s opatrností. 
Katarakty U pediatrických pacientů léčených lumakaftorem/ivakaftorem a ivakaftorem v monoterapii 
byly hlášeny případy získaného zákalu oční čočky bez vlivu na zrak. Přestože v některých případech 
byly přítomny další rizikové faktory (např. podávání kortikosteroidů a ozáření), nelze vyloučit možné 
riziko, které lze přisoudit ivakaftoru. U pediatrických pacientů, u kterých se zahajuje léčba 
lumakaftorem/ivakaftorem, se doporučují vstupní a následná oftalmologická vyšetření. Pacienti po 
transplantaci orgánů Kombinace lumakaftor/ivakaftor nebyla studována u pacientů s CF, kteří 
podstoupili transplantaci orgánů. Proto se použití u pacientů po transplantaci nedoporučuje. 
Interakce s imunosupresivy. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce. Úplný 
výčet interakcí viz SPC. Při podávání v monoterapii je lumakaftor silným induktorem CYP3A a ivakaftor 
slabým inhibitorem CYP3A. Jiné léčivé přípravky mohou mít při souběžném podávání potenciál 
ovlivnit lumakaftor/ivakaftor, a také kombinace lumakaftor/ivakaftor může ovlivnit jiné léčivé 
přípravky. Potenciál jiných léčivých přípravků ovlivnit lumakaftor/ivakaftor Inhibitory CYP3A: souběžné 
podávání lumakaftoru/ivakaftoru s itrakonazolem, silným inhibitorem CYP3A, nemělo vliv na expozici 
lumakaftoru, ale 4,3násobně zvýšilo expozici ivakaftoru. Vzhledem k indukčnímu účinku lumakaftoru 
v ustáleném stavu na CYP3A se neočekává, že by čistá expozice ivakaftoru při souběžném podávání 
s inhibitorem CYP3A přesáhla jeho čistou expozici při podávání bez lumakaftoru, v dávce 150 mg 
každých 12 hodin, což je schválená dávka ivakaftoru v monoterapii. Pokud se u pacientů, kteří užívají 
lumakaftor/ivakaftor, zahájí podávání inhibitorů CYP3A, není nutná žádná úprava dávky. Pokud se 
však podávání lumakaftoru/ivakaftoru zahajuje u pacientů užívajících silné inhibitory CYP3A, má se 
dávka upravit. Při podávání se středně silnými nebo slabými inhibitory CYP3A není doporučena 
žádná úprava dávky. Induktory CYP3A: souběžné podávání lumakaftoru/ivakaftoru s rifampicinem, 
silným induktorem CYP3A, mělo minimální účinek na expozici lumakaftoru, ale snížilo expozici 
(plochu pod křivkou závislosti koncentrace na čase, area under the concentration-time curve, AUC) 
ivakaftoru o 57 %. Proto se souběžné podávání lumakaftoru/ivakaftoru a silných induktorů CYP3A 
nedoporučuje. Při podávání se středně silnými nebo slabými induktory CYP3A není doporučena 
žádná úprava dávky. Potenciál lumakaftoru/ivakaftoru ovlivnit jiné léčivé přípravky Substráty CYP3A: 
lumakaftor je silným induktorem CYP3A. Ivakaftor je při podávání v monoterapii slabým inhibitorem 
CYP3A. Předpokládá se, že čistým účinkem terapie lumakaftorem/ivakaftorem bude silná indukce 
CYP3A. Proto může souběžné použití lumakaftoru/ivakaftoru a substrátů CYP3A snížit expozici těchto 
substrátů. Substráty Pgp: in vitro studie naznačují, že lumakaftor má potenciál jak inhibovat, tak 
indukovat Pgp. Kromě toho bylo v klinické studii s ivakaftorem v monoterapii prokázáno, že ivakaftor 
je slabým inhibitorem Pgp. Proto může souběžné použití lumakaftoru/ivakaftoru a substrátů Pgp 
(např. digoxinu) změnit expozici těchto substrátů. Substráty CYP2B6 a CYP2C: interakce se substráty 
CYP2B6 a CYP2C nebyly v podmínkách in vivo studovány. In vitro studie naznačují, že lumakaftor má 
potenciál indukovat CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 a CYP2C19; inhibice CYP2C8 a CYP2C9 však byla 
pozorována také in vitro. Kromě toho in vitro studie naznačují, že ivakaftor může inhibovat CYP2C9. 
Proto může souběžné použití lumakaftoru/ivakaftoru změnit (tj. buď zvýšit nebo snížit) expozici 
substrátů CYP2C8 a CYP2C9, snížit expozici substrátů CYP2C19, a značně snížit expozici substrátů 

CYP2B6. Potenciál lumakaftoru/ivakaftoru interagovat s transportéry Experimenty in vitro prokazují, že 
lumakaftor je substrátem proteinu rezistence karcinomu prsu (Breast Cancer Resistance Protein, 
BCRP). Souběžné podávání Orkambi s léčivými přípravky, které inhibují BCRP, může zvýšit 
plazmatickou koncentraci lumakaftoru. Lumakaftor inhibuje transportér organických aniontů (organic 
anion transporter, OAT) 1 a 3. Lumakaftor a ivakaftor jsou inhibitory BCRP. Souběžné podávání 
Orkambi s léčivými přípravky, které jsou substráty pro transport OAT1/3 a BCRP může zvýšit 
plazmatické koncentrace těchto léčivých přípravků. Lumakaftor a ivakaftor nejsou inhibitory 
OATP1B1, OATP1B3 a transportéru organických kationtů (organic cation transporter, OCT) 1 a 2. 
Ivakaftor není inhibitorem OAT1 a OAT3. Falešně pozitivní výsledky testu na přítomnost THC v moči: 
u pacientů užívajících Orkambi byly hlášeny případy falešně pozitivních screeningových testů na 
přítomnost tetrahydrokanabinolu (THC) v moči. K ověření výsledků je nutno zvážit jinou metodu pro 
jejich potvrzení. Pediatrická populace Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Hlavní 
nežádoucí účinky: Velmi časté: nazofaryngitida, bolest hlavy, závrať, nosní kongesce, dyspnoe, 
produktivní kašel, zvýšené vylučování hlenu, bolest břicha, bolest horní poloviny břicha, průjem, 
nauzea, bakterie ve sputu. Časté: infekce horních cest dýchacích, rinitida, bolest ucha, ušní 
diskomfort, tinitus, hyperemie bubínku, vestibulární porucha, abnormální dýchání, orofaryngeální 
bolest, kongesce vedlejších nosních dutin, rinorea, faryngeální erytém, flatulence, zvracení, zvýšené 
hladiny aminotransferáz, vyrážka, nepravidelná menstruace, dysmenorea, metroragie, útvar v prsu, 
zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O  REGISTRACI: Vertex 
Pharmaceuticals (Ireland) Limited, 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, D02 EK84, Irsko. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A): EU/1/15/1059/001, EU/1/15/1059/002, EU/1/15/1059/003, EU/1/15/1059/005, 
EU/1/15/1059/006, EU/1/15/1059/007. DATUM REVIZE TEXTU: 07/2020

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a léčivý přípravek není hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění. 

Úplná informace o přípravku je k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/, nebo na adrese: Vertex 
Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5; www.vrtx.com

Reference: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orkambi
Datum přístupu: 25.8.2020.
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▼Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání 
nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili 
jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků 
viz bod 4.8. SPC. 

Zkrácené informace o léčivém přípravku
NÁZEV PŘÍPRAVKU: Symkevi 100 mg / 150 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ  
A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ: Jedna potahovaná tableta obsahuje tezacaftorum 100 
mg a ivacaftorum 150 mg. KLINICKÉ ÚDAJE: Terapeutické indikace. Přípravek 
Symkevi je v kombinovaném režimu s tabletami ivakaftoru 150 mg indikován k léčbě  
pacientů s cystickou fibrózou (cystic fibrosis, CF) ve věku od 12 let, kteří jsou 
homozygotními nosiči mutace genu F508del nebo kteří jsou heterozygotními nosiči 
mutace F508del a mají jednu z následujících mutací v genu pro transmembránový 
regulátor vodivosti (CFTR): P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, 
S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G a 3849+10kbC→T. 
Dávkování a způsob podání. Dávkování: Dospělí a dospívající ve věku od 12 let.  
V kombinovaném režimu s tabletami ivakaftoru 150 mg Doporučená dávka je jedna 
tableta přípravku Symkevi (tezakaftor 100 mg / ivakaftor 150 mg) užívaná ráno a jedna 
tableta ivakaftoru 150 mg užívaná večer v časových intervalech přibližně 12 hodin,  
s jídlem s obsahem tuku. Způsob podání Perorální podání. Pacienty je nutné poučit, 
aby polykali tablety vcelku. Tablety se před spolknutím nesmí žvýkat, drtit ani lámat. 
Přípravek Symkevi i tablety ivakaftoru se musí užívat s jídlem s obsahem tuku, např.  
s jídlem doporučeným standardními směrnicemi pro výživu. V průběhu léčby je třeba 
se vyhnout jídlům nebo nápojům s obsahem grapefruitu nebo plodů pomerančovníku 
hořkého. Kontraindikace. Hypersenzitivita na léčivou léčivou látku / léčivé látky 
nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití. 
Vliv na jaterní testy U pacientů s CF jsou často zvýšené hladiny aminotransferáz, což 
bylo pozorováno u některých pacientů léčených přípravkem Symkevi v kombinaci  
s ivakaftorem, stejně jako u pacientů léčených ivakaftorem v monoterapii. U všech 
pacientů se doporučuje stanovit hladiny aminotransferáz (ALT nebo AST) před 
zahájením léčby, každé 3 měsíce v průběhu prvního roku léčby, a poté pravidelně 
každý rok. U pacientů se zvýšenými hladinami aminotransferáz v anamnéze je nutné 
zvážit častější sledování. Porucha funkce jater Použití přípravku Symkevi u pacientů  
s těžkou poruchou funkce jater se nedoporučuje, pokud se neočekává, že by přínosy 
léčby převážily nad jejími riziky. Porucha funkce ledvin U pacientů s těžkou poruchou 
funkce ledvin nebo u pacientů v konečném stádiu renálního onemocnění se při použití 
přípravku Symkevi v kombinaci s ivakaftorem doporučuje postupovat opatrně. Pacienti 
po transplantaci orgánů Podávání přípravku Symkevi v kombinaci s ivakaftorem nebylo 
testováno u pacientů s CF, kteří podstoupili transplantaci orgánů. Proto se použití  
u pacientů po transplantaci nedoporučuje. Katarakta U pediatrických pacientů 
léčených přípravkem Symkevi v kombinaci s ivakaftorem, stejně jako u pediatrických 
pacientů léčených ivakaftorem v monoterapii, byly pozorovány případy získaného 
zákalu čočky bez vlivu na zrak. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy 
interakce. Tezakaftor a ivakaftor jsou substráty CYP3A (ivakaftor je senzitivním 
substrátem CYP3A). Souběžné použití induktorů CYP3A může vést ke sníženým 
expozicím a tedy snížené účinnosti přípravku Symkevi a ivakaftoru; proto se souběžné 
podávání se silnými induktory CYP3A nedoporučuje. Při souběžném použití se  
a středně silnými inhibitory CYP3A je nutné dávku přípravku Symkevi upravit (viz 
tabulka 1 v SPC). Při souběžném podávání s grapefruitovou šťávou, která obsahuje 
jednu nebo více složek, jenž středně silně inhibují CYP3A, se může zvýšit expozice 
ivakaftoru a tezakaftoru; proto je třeba vyhnout se v průběhu léčby jídlům nebo 
nápojům s obsahem grapefruitu nebo plodů pomerančovníku hořkého. V případě 
použití inhibitorů P-gp s přípravkem Symkevi je nutné postupovat s opatrností. 
Ivakaftor může inhibovat CYP2C9, proto se při souběžném podávání warfarinu  
s přípravkem Symkevi v kombinaci s ivakaftorem doporučuje sledovat mezinárodní 
normalizovaný poměr (international normalized ratio, INR). Podávání přípravku 
Symkevi v kombinaci s ivakaftorem může zvýšit systémovou expozici léčivých 
přípravků, které jsou senzitivními substráty P-gp, což může zvyšovat nebo prodlužovat 
jejich terapeutický účinek a nežádoucí účinky. Při souběžném podávání s digoxinem 
nebo jinými substráty P-gp s úzkým terapeutickým indexem, např. cyklosporinem, 
everolimem, sirolimem a takrolimem, je třeba postupovat s opatrností a doporučuje 
se vhodný monitoring. Nežádoucí účinky. Velmi časté nežádoucí účinky: V kombinaci 
s ivakaftorem: nazofaryngitida, bolest hlavy. V monoterapii: infekce horních cest 
dýchacích, nazofaryngitida, bolest hlavy, závrať, orofaryngeální bolest, nazální 
překrvení, bolest břicha, průjem, zvýšené hladiny aminotransferáz, vyrážka, bakterie 
ve sputu. Časté nežádoucí účinky: V kombinaci s ivakaftorem: závrať, překrvení 
vedlejší nosní dutiny, nauzea. V monoterapii: rinitida, bolest ucha, ušní diskomfort, 
tinnitus, překrvení bubínku, vestibulární porucha, překrvení vedlejší nosní dutiny, 
faryngeální erytém, útvar v prsu. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Vertex 
Pharmaceuticals (Ireland) Limited, 28-32 Pembroke Street Upper Dublin 2, D02 EK84 
Irsko. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/18/1306/001. DATUM REVIZE TEXTU: 05/2020

INFORMACE PRO PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE: Výdej léčivého přípravku je vázán 
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Nazwa produktu leczniczego: Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg tabletki  
powlekane. Skład jakościowy i ilościowy: Każda tabletka powlekana  
zawiera 75 mg iwakaftoru (ivacaftorum), 50 mg tezakaftoru (tezacaftorum)  
i 100 mg eleksakaftoru (elexacaftorum). Postać farmaceutyczna: Tabletka  
powlekana (tabletka). Pomarańczowa tabletka w kształcie kapsułki,  
z wytłoczonym napisem „T100” na jednej stronie i gładka po drugiej stronie  
(wymiary 7,9 mm × 15,5 mm). Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy  
Kaftrio jest wskazany do stosowania w schemacie leczenia skojarzonego  
z iwakaftorem w dawce 150 mg w postaci tabletek w leczeniu mukowiscydozy 
u pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni pod względem 
mutacji F508del genu mukowiscydozowego przezbłonowego regulatora 
przewodnictwa (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, 
CFTR) lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR  
z minimalną wartością funkcji (MF). Dawkowanie i sposób podawania: 
Produkt leczniczy Kaftrio powinien być przepisywany jedynie przez osoby 
należące do fachowego personelu medycznego mające doświadczenie  
w leczeniu mukowiscydozy. Jeżeli genotyp pacjenta nie jest znany, należy 
przeprowadzić genotypowanie z wykorzystaniem dokładnej i sprawdzonej 
metody w celu potwierdzenia obecności dwóch mutacji F508del lub obecności 
jednej mutacji F508del i mutacji z minimalną wartością funkcji. Dawkowanie: 
Zalecana dawka to dwie tabletki (każda zawierająca 75 mg iwakaftoru, 50 mg 
tezakaftoru i 100 mg eleksakaftoru) przyjmowane rano oraz jedna tabletka 
zawierająca 150 mg iwakaftoru przyjmowana wieczorem, po około 12 godzinach. 
Pominięcie dawki: Jeśli od pominięcia dawki porannej lub wieczornej minęło nie 
więcej niż 6 godzin, pacjent powinien jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę 
 i kontynuować stosowanie produktu według dotychczasowego schematu. Jeśli 
minęło więcej niż 6 godzin od: • pominięcia dawki porannej, pacjent powinien 
jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę i nie powinien przyjmować dawki 
wieczornej. Następną zaplanowaną dawkę poranną należy przyjąć o zwykłej 
porze; • pominięcia dawki wieczornej, pacjent nie powinien przyjmować 
pominiętej dawki. Następną zaplanowaną dawkę poranną należy przyjąć  
o zwykłej porze. Nie należy przyjmować jednocześnie dawki porannej 
 i wieczornej. Jednoczesne stosowanie inhibitorów cytochromu CYP3A: Podczas 
jednoczesnego stosowania z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A (np. flukonazol, 
erytromycyna, werapamil) lub silnymi inhibitorami CYP3A (np. ketokonazol, 
itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, telitromycyna i klarytromycyna) dawkę 
należy zmniejszyć zgodnie z tabelą 1.
Tabela 1. Schemat dawkowania w przypadku jednoczesnego  
stosowania z umiarkowanymi i silnymi inhibitorami CYP3A

Umiarkowane inhibitory CYP3A

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4*

Dawka  
poranna

Dwie tabletki  
zawierające skojarzenie 
iwakaftoru, tezakaftoru 
i eleksakaftoru

Jedna 
tabletka 
zawierająca 
iwakaftor

Dwie tabletki  
zawierające skojarzenie 
iwakaftoru, tezakaftoru 
i eleksakaftoru 

Jedna 
tabletka 
zawierająca 
iwakaftor

Dawka  
wieczorna^ Brak dawki

*Kontynuować przyjmowanie dwóch tabletek zawierających skojarzenie iwakaftoru, tezakaftoru 
i eleksakaftoru oraz jednej tabletki zawierającej iwakaftor w naprzemienne dni.

^Nie należy przyjmować wieczornej tabletki zawierającej iwakaftor.

Silne inhibitory CYP3A

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4#

Dawka  
poranna

Dwie tabletki  
zawierające skojarzenie 
iwakaftoru, tezakaftoru 
i eleksakaftoru 

Brak dawki Brak dawki Dwie tabletki  
zawierające skojarzenie 
iwakaftoru, tezakaftoru 
i eleksakaftoru 

Dawka  
wieczorna^ Brak dawki

#Kontynuować przyjmowanie dwóch tabletek zawierających skojarzenie iwakaftoru, tezakaftoru 
i eleksakaftoru dwa razy w tygodniu, w przybliżeniu co 3–4 dni. 

^Nie należy przyjmować wieczornej tabletki zawierającej iwakaftor.

Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku: Nie jest zalecane 
dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia czynności  
wątroby: Nie zaleca się leczenia pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami  
czynności wątroby (klasa B w skali Childa Pugha). U pacjentów z umiarkowanymi 
zaburzeniami czynności wątroby stosowanie produktu leczniczego Kaftrio należy  
rozważać wyłącznie w przypadku, gdy istnieje wyraźna potrzeba medyczna,  
a spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem. Jeśli zostanie podjęta decyzja  
o stosowaniu tego produktu leczniczego, należy go podawać z zachowaniem 
ostrożności w zmniejszonej dawce (patrz tabela 2). Nie przeprowadzono badań  
u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C w skali  
Childa Pugha), należy się jednak spodziewać większej ekspozycji niż u pacjentów  
z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z ciężkimi  
zaburzeniami czynności wątroby nie powinni być leczeni produktem leczniczym 
Kaftrio. Nie jest zalecane dostosowywanie dawki u pacjentów z łagodnymi (klasa 
A w skali Childa Pugha) zaburzeniami czynności wątroby (patrz tabela 2).

Tabela 2. Zalecenia dotyczące stosowania u pacjentów z zaburzeniami 
czynności wątroby

Łagodne (klasa A  
w skali ChildaPugha)

Umiarkowane (klasa B  
w skali ChildaPugha)*

Ciężkie (klasa C  
w skali ChildaPugha)

Dawka  
poranna 

Nie ma konieczności 
dostosowania 
dawki (dwie tabletki 
zawierające skojarzenie 
iwakaftoru, tezakaftoru 
i eleksakaftoru)

Stosowanie niezalecane*
W przypadku stosowania: 
dwie tabletki zawierające 
skojarzenie iwakaftoru, 
tezakaftoru i eleksakaftoru 
na zmianę z jedną tabletką 
zawierającą skojarzenie 
iwakaftoru, tezakaftoru 
i eleksakaftoru, 
przyjmowane 
w naprzemienne dni

Nie należy stosować

Dawka  
wieczorna 

Nie ma konieczności 
dostosowania dawki 
(jedna tabletka 
zawierająca iwakaftor)

Nie stosować tabletki 
zawierającej iwakaftor

Nie należy stosować

*U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie produktu leczniczego 
Kaftrio należy rozważać wyłącznie w przypadku, gdy istnieje wyraźna potrzeba medyczna, 
a spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem.

Zaburzenia czynności nerek: Nie zaleca się dostosowania dawki u pacjentów  
z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Brak doświadczenia 
u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub ze schyłkową 
niewydolnością nerek. Dzieci i młodzież: Nie określono dotychczas 
bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Kaftrio  
w skojarzeniu z iwakaftorem u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dane nie są 
dostępne. Sposób podawania: Do podania doustnego. Pacjentów należy 
pouczyć, aby połykali tabletki w całości. Tabletek nie należy żuć, kruszyć ani 
dzielić przed połknięciem, ponieważ obecnie nie ma danych klinicznych 
potwierdzających inne sposoby podawania. Nie należy żuć ani kruszyć tabletek. 
Tabletki produktu leczniczego Kaftrio należy przyjmować z posiłkiem 
zawierającym tłuszcze. Przykładowe posiłki i przekąski zawierające tłuszcze to 
takie, które przygotowano z wykorzystaniem masła, oleju lub zawierają jajka, ser, 
orzechy, pełnotłuste mleko lub mięso. W trakcie leczenia produktem leczniczym 
Kaftrio należy unikać pokarmów i napojów zawierających grejpfruty. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania: Wpływ na wyniki testów czynności wątroby: Przypadki 
zwiększonej aktywności aminotransferaz są częste u pacjentów chorych na 
mukowiscydozę i obserwowano je u niektórych pacjentów leczonych produktem 
złożonym zawierającym skojarzenie iwakaftoru, tezakaftoru i eleksakaftoru 
(IVA+TEZ+ELX). Ocena aktywności aminotransferaz (aminotransferazy 
alaninowej [AlAT] i aminotransferazy asparaginianowej [AspAT]) jest zalecana  
u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem leczenia, co 3 miesiące w trakcie 
pierwszego roku leczenia i raz do roku w kolejnych latach. U pacjentów, u których 
w przeszłości wystąpiła zwiększona aktywność aminotransferaz, należy rozważyć 
częstsze monitorowanie. W przypadku aktywności AlAT lub AspAT >5 × GGN 
[górna granica normy] bądź z aktywnością AlAT lub AspAT >3 × GGN przy 
stężeniu bilirubiny >2 × GGN) należy przerwać podawanie produktu leczniczego 
i ściśle monitorować wyniki badań laboratoryjnych aż do ustąpienia tych 
nieprawidłowości. Po zmniejszeniu się aktywności aminotransferaz należy 
rozważyć korzyści i ryzyko związane ze wznowieniem leczenia. Zaburzenia 
czynności wątroby: Nie zaleca się leczenia pacjentów z umiarkowanymi 
zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami 
czynności wątroby stosowanie produktu leczniczego IVA+TEZ+ELX należy 
rozważać wyłącznie w przypadku, gdy istnieje wyraźna potrzeba medyczna, 
 a spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem. Jeśli zostanie podjęta decyzja 
o stosowaniu tego produktu leczniczego, należy go podawać z zachowaniem 
ostrożności w zmniejszonej dawce (patrz tabela 2). Pacjenci z ciężkimi 
zaburzeniami czynności wątroby nie powinni być leczeni produktem 
IVA+TEZ+ELX. Zaburzenia czynności nerek: Brak doświadczenia u pacjentów  
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub ze schyłkową niewydolnością nerek, 
dlatego zaleca się zachowanie ostrożności w tej populacji. Pacjenci po 
przeszczepie narządu: Nie przeprowadzono badań produktu leczniczego 
IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem u pacjentów chorych na 
mukowiscydozę po przebytym przeszczepie narządu. Z tego względu nie zaleca 
się stosowania produktu u pacjentów po przeszczepie narządu. Interakcje  
z często stosowanymi lekami immunosupresyjnymi. Epizody wysypki: Częstość 
występowania epizodów wysypki była większa u kobiet niż u mężczyzn, 
szczególnie u kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. Nie 
można wykluczyć roli hormonalnych środków antykoncepcyjnych w występowaniu 
wysypki. U pacjentek stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne, u których 
wystąpi wysypka, należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego 
IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem i hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych. Po ustąpieniu wysypki należy rozważyć, czy wznowienie 
stosowania produktu leczniczego IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem 
bez hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest stosowne. Jeśli nie dojdzie 
do nawrotu wysypki, można rozważyć wznowienie stosowania hormonalnych 
środków antykoncepcyjnych. Pacjenci w podeszłym wieku: Do udziału 
w badaniach klinicznych dotyczących produktu leczniczego IVA+TEZ+ELX  
w skojarzeniu z iwakaftorem nie włączano pacjentów w wieku powyżej 59 lat. 
Zalecenia dotyczące dawkowania oparto na profilu farmakokinetycznym i wiedzy 
uzyskanej w badaniach z zastosowaniem produktu złożonego tezakaftoru  
i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem oraz iwakaftoru w monoterapii. 



Interakcje z innymi produktami leczniczymi: Induktory CYP3A: Jednoczesne 
stosowanie induktorów CYP3A powoduje istotne zmniejszenie ekspozycji na 
iwakaftor i oczekuje się, że powoduje ono zmniejszenie ekspozycji także na 
eleksakaftor i tezakaftor, co w rezultacie może prowadzić do zmniejszenia 
skuteczności produktu leczniczego IVA+TEZ+ELX i iwakaftoru. W związku z tym 
nie zaleca się jednoczesnego stosowania z silnymi induktorami CYP3A. Inhibitory 
CYP3A: Ekspozycja na eleksakaftor, tezakaftor i iwakaftor zwiększa się  
w przypadku jednoczesnego stosowania z silnymi lub umiarkowanymi 
inhibitorami CYP3A. Podczas jednoczesnego stosowania silnych lub 
umiarkowanych inhibitorów CYP3A należy dostosować dawkę produktu 
leczniczego IVA+TEZ+ELX i iwakaftoru (patrz tabela 1). Zaćma: Zgłaszano 
przypadki niewrodzonego zmętnienia soczewki bez wpływu na ostrość widzenia 
u pacjentów z grupy dzieci i młodzieży leczonych schematami zawierającymi 
iwakaftor. Chociaż w niektórych przypadkach obecne były inne czynniki ryzyka 
(takie jak stosowanie kortykosteroidów, ekspozycja na promieniowanie), nie 
można wykluczyć potencjalnego ryzyka związanego z leczeniem iwakaftorem.  
U dzieci i młodzieży, u których rozpoczynane jest leczenie produktem leczniczym 
IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem, zaleca się wykonywanie badań 
okulistycznych przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia. Zawartość sodu: Produkt 
leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje 
się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu 
bezpieczeństwa: Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi 
u pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy otrzymywali produkt leczniczy 
IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem były ból głowy (17,3%), biegunka 
(12,9%) i zakażenie górnych dróg oddechowych (11,9%). Ciężkie działania 
niepożądane w postaci wysypki zgłoszono u 3 (1,5%) pacjentów leczonych 
produktem leczniczym IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem, w porównaniu 
z 1 (0,5%) pacjentem w grupie placebo. Zestawienie działań niepożądanych: 
W tabeli 3 przedstawiono działania niepożądane obserwowane w przypadku 
stosowania produktu leczniczego IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem, 
produktu złożonego tezakaftoru i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem oraz 
iwakaftoru w monoterapii. Działania niepożądane wymieniono według 
klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania: bardzo 
często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), 
rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość 
nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze: zapalenie nosa i gardła bardzo często Zaburzenia ucha i błędnika: 
ból ucha często, uczucie dyskomfortu w uchu często, szumy uszne często, 
przekrwienie błony bębenkowej często, zaburzenia czynności układu 
przedsionkowego często, niedrożność ucha niezbyt często Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: ból jamy ustnej i gardła bardzo 
często, niedrożność zatok często, zaczerwienienie gardła często Zaburzenia 
żołądka i jelit: nudności często Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona 
aktywność aminotransferaz bardzo często Zaburzenia układu rozrodczego 
 i piersi: zmiana guzkowata w piersi często, zapalenie piersi niezbyt często, 
ginekomastia niezbyt często, zaburzenia w obrębie brodawki sutkowej niezbyt 
często, ból w obrębie brodawki sutkowej niezbyt często Badania diagnostyczne: 
obecność bakterii w plwocinie bardzo często. Dodatkowe działania niepożądane 
obserwowane w badaniach klinicznych produktu leczniczego IVA+TEZ+ELX  
w skojarzeniu z iwakaftorem: Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenia 
górnych dróg oddechowych bardzo często, zapalenie błony śluzowej nosa 
często, grypa często Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipoglikemia często 
Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy bardzo często, zawroty głowy bardzo 
często Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: 
niedrożność nosa bardzo często, wodnisty katar często, zaburzenia oddychania 
często, świszczący oddech niezbyt często Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka 
bardzo często, ból brzucha bardzo często, ból w nadbrzuszu często, wzdęcia 
często Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność 
aminotransferazy alaninowej często, zwiększona aktywność aminotransferazy 
asparaginianowej często Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka bardzo 
często, trądzik często, świąd często Badania diagnostyczne: zwiększona 
aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi często, zwiększone ciśnienie tętnicze 
niezbyt często. Dzieci i młodzież: Dane na temat bezpieczeństwa stosowania 
produktu złożonego IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem pochodzą 
z ocen prowadzonych u 72 pacjentów w wieku od 12 do poniżej 18 lat. Profil 
bezpieczeństwa jest zasadniczo podobny u młodzieży i u dorosłych pacjentów. 
Inne szczególne grupy pacjentów: Z wyjątkiem związanych z płcią różnic 
w występowaniu wysypki profil bezpieczeństwa produktu leczniczego 
IVA+TEZ+ELX w skojarzeniu z iwakaftorem był zasadniczo podobny 
w poszczególnych podgrupach pacjentów, w tym analizowanych według wieku, 
początkowej procentowej wartości należnej natężonej objętości wydechowej 
pierwszosekundowej (ang. percent predicted forced expiratory volume in 
one second, ppFEV1) oraz regionów geograficznych. Wykaz substancji 
pomocniczych: Rdzeń tabletki: Hypromeloza (E464), Hypromelozy 
octanobursztynian, Sodu laurylosiarczan (E487), Kroskarmeloza sodowa (E468), 
Celuloza mikrokrystaliczna (E460(i)), Magnezu stearynian (E470b) Otoczka 
tabletki: Hypromeloza (E464), Hydroksypropyloceluloza (E463), Tytanu dwutlenek 
(E171), Talk (E553b), Żelaza tlenek żółty (E172), Żelaza tlenek czerwony (E172). 
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie  
do obrotu: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, 28-32 Pembroke Street 
Upper, Dublin 2, D02 EK84, Irlandia. Numer pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu: EU/1/20/1468/001 nadane przez Komisję Europejską.
Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany na receptę do 
zastrzeżonego stosowania.
SIL wersja z dnia 21.08.2020
Źródło:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
kaftrio-epar-product-information_pl.pdf – ChPL z dnia 21.08.2020

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kaftrio-epar-product-information_pl.pdf


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Kalydeco 150 mg tabletki powlekane. 
Kalydeco 25 mg; 50 mg oraz 75 mg granulat w saszetce. SKŁAD JAKOŚCIOWY  
I ILOŚCIOWY. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg iwakaftoru. Każda 
tabletka  zawiera 167,2 mg laktozy jednowodnej. Kalydeco 25 mg granulat w 
saszetce: Każda saszetka zawiera 25 mg iwakaftoru. Każda saszetka zawiera 
36,6 mg laktozy jednowodnej. Kalydeco 50 mg granulat w saszetce: Każda 
saszetka zawiera 50 mg iwakaftoru. Każda saszetka zawiera 73,2 mg laktozy 
jednowodnej. Kalydeco 75 mg granulat w saszetce: Każda saszetka zawiera 75 
mg iwakaftoru. Każda saszetka zawiera 109,8 mg laktozy jednowodnej. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA. Tabletka powlekana. Jasnoniebieska tabletka powlekana  
w kształcie kapsułki, z czarnym nadrukiem „V 150” na jednej stronie i gładka na drugiej 
stronie. Granulat w saszetce. Białe lub prawie białe granulki o średnicy około 2 mm. 
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Kalydeco w postaci tabletek jest wskazany 
do stosowania • w monoterapii u dorosłych, młodzieży i dzieci z mukowiscydozą w wieku 
6 lat i starszych oraz o masie ciała 25 kg i większej, z mutacją R117H genu CFTR lub  jedną  
z następujących mutacji bramkowania (klasy III) genu mukowiscydozowego błonowego 
regulatora przewodnictwa (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator, CFTR): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, 
S549N lub S549R; • w schemacie leczenia skojarzonego z tabletkami zawierającymi  
100 mg tezakaftoru i 150 mg iwakaftoru w leczeniu dorosłych i młodzieży z 
mukowiscydozą (CF) w wieku 12 lat i starszych, którzy są homozygotami pod względem  
mutacji F508del lub którzy są heterozygotami pod względem mutacji F508del  
i mają jedną z następujących mutacji genu CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q,  
A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A,  
3272-26A→G i 3849+10kbC→T; • w schemacie leczenia skojarzonego 
z tabletkami zawierającymi 75 mg iwakaftoru, 50 mg tezakaftoru i 100 mg 
eleksakaftoru w leczeniu dorosłych i młodzieży z mukowiscydozą w wieku 
12 lat i starszych, którzy są homozygotami pod względem mutacji F508del lub 
którzy są heterozygotami dla F508del w genie CFTR z mutacją warunkującą 
minimalną funkcję CFTR (MF). Produkt leczniczy Kalydeco w postaci granulatu  
jest wskazany do stosowania u niemowląt w wieku co najmniej 6 miesięcy, małych dzieci  
i dzieci z mukowiscydozą o masie ciała od 5 kg do mniej niż 25 kg, z mutacją R117H  
genu CFTR lub jedną z następujących mutacji bramkowania genu CFTR (klasy III):  
G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N lub S549R.  
Dawkowanie i sposób podawania: Produkt Kalydeco powinien być przepisywany 
jedynie przez lekarzy mających doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy. Jeżeli  
genotyp pacjenta nie jest znany, przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić  
genotypowanie z wykorzystaniem dokładnej i sprawdzonej metody, w celu 
potwierdzenia obecności wskazanej mutacji genu CFTR. Należy określić fazę wariantu 
poliT zidentyfikowanego z mutacją R117H zgodnie z lokalnymi zaleceniami klinicznymi 
(postać tabletek), lub należy przeprowadzić genotypowanie z wykorzystaniem dokładnej 
i sprawdzonej metody, w celu potwierdzenia obecności wskazanej mutacji co najmniej 
jednego allelu genu CFTR. Należy określić fazę wariantu poliT zidentyfikowanego  
z mutacją R117H zgodnie z lokalnymi zaleceniami klinicznymi (postać granulatu  
w saszetce). Dawkowanie: Dawkowanie u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i 
starszych podano w Tabeli 1.
Tabela 1: Zalecenia dotyczące dawkowania

Dawka poranna Dawka wieczorna

Iwakaftor w monoterapii

6 lat i powyżej, 
≥25 kg

Jedna tabletka zawierająca 
150 mg iwakaftoru

Jedna tabletka zawierająca 150 mg 
iwakaftoru

Iwakaftor w schemacie leczenia skojarzonego tezakaftorem i iwakaftorem

12 lat i powyżej Jedna tabletka zawierająca 
100 mg tezakaftoru i 150 mg 
iwakaftoru

Jedna tabletka zawierająca 150 mg 
iwakaftoru

Iwakaftor w schemacie leczenia skojarzonego iwakaftorem, tezakaftorem i eleksakaftorem

12 lat i powyżej Dwie tabletki zawierające 75 mg 
iwakaftoru, 50 mg tezakaftoru i 
100 mg eleksakaftoru

Jedna tabletka zawierająca 150 mg 
iwakaftoru

Poranną i wieczorną dawkę należy przyjmować w odstępie około 12 godzin, z posiłkiem 
zawierającym tłuszcze (patrz: Sposób podawania). Dawkowanie u niemowląt w wieku 
co najmniej 6 miesięcy, małych dzieci, dzieci, młodzieży i u osób dorosłych powinno 
być zgodne z danymi przedstawionymi w Tabeli 2.
Tabela 2 Dawkowanie zalecane dla pacjentów w wieku 6 miesięcy i starszych

Masa ciała Dawka Całkowita dawka dobowa

≥5 kg do <7 kg Granulat zawierający 25 mg co 12 godzin  
doustnie z posiłkiem zawierającym tłuszcze

50 mg

≥7 kg do <14 kg Granulat zawierający 50 mg co 12 godzin  
doustnie z posiłkiem zawierającym tłuszcze

100 mg

≥14 kg do <25 kg Granulat zawierający 75 mg co 12 godzin  
doustnie z posiłkiem zawierającym tłuszcze

150 mg

≥25 kg W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ChPL
produktu Kalydeco w postaci tabletek

Pominięcie dawki Jeśli minęło 6 godzin lub mniej od pominięcia porannej lub 
wieczornej dawki, pacjent powinien przyjąć ją jak najszybciej i kontynuować zgodnie 
z dotychczasowym schematem. Jeśli minęło więcej niż 6 godzin od planowanego 
czasu przyjęcia dawki, należy poinformować pacjenta, aby poczekał do czasu 
następnej planowej dawki. Pacjenci otrzymujący iwakaftor w schemacie leczenia 
skojarzonego nie powinni przyjmować jednocześnie więcej niż jednej dawki 
któregokolwiek leku. Jednoczesne stosowanie inhibitorów CYP3A. W przypadku 
jednoczesnego podawania z umiarkowanymi lub silnymi inhibitorami CYP3A, w 
monoterapii lub w schemacie leczenia skojarzonego z tezakaftorem i iwakaftorem 
lub iwakaftorem, tezakaftorem i eleksakaftorem, dawkę należy zmniejszyć (patrz 
zalecana dawka w Tabeli  3). Odstępy między dawkami należy modyfikować zgodnie 
z odpowiedzią kliniczną i tolerancją. W przypadku skojarzonego podawania z 
silnymi inhibitorami CYP3A dawkę iwafaktoru należy zmniejszyć do jednej saszetki 
(25 mg iwakaftoru u pacjentów o masie ciała od 5 kg do <7 kg; 50 mg iwakaftoru  

u pacjentów o masie ciała od 7 kg do <14 kg; 75 mg iwakaftoru u pacjentów o masie 
ciała od 14 kg do <25 kg) dwa razy w tygodniu. Podczas skojarzonego podawania  
z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A dawka iwafaktoru jest taka sama, 
jak zalecana powyżej, ale podawana raz na dobę (w przypadku postaci  
w granulacie).
Tabela  3. Zalecenia dotyczące dawkowania w  przypadku jednoczesnego 
stosowania z umiarkowanymi i silnymi inhibitorami CYP3A

Umiarkowane inhibitory CYP3A Silne inhibitory CYP3A

Iwakaftor w monoterapii
6 lat i powyżej, 

≥25 kg
Jedna poranna tabletka zawierająca 
150 mg iwakaftoru raz na dobę. 

Bez dawki wieczornej.

Jedna poranna tabletka zawierająca 
150 mg iwakaftoru dwa razy w 
tygodniu, w odstępach około 3- do 
4-dniowych. 

Bez dawki wieczornej.

Iwakaftor w schemacie leczenia skojarzonego z tezakaftorem i iwakaftorem

12 lat i powyżej Naprzemiennie codziennie rano: 
• jedna tabletka zawierająca 

100 mg tezakaftoru i 150 mg 
iwakaftoru pierwszego dnia 

• jedna tabletka zawierająca 
150 mg iwakaftoru drugiego 
dnia. Kontynuować naprzemienne 
przyjmowanie tabletek codziennie. 

Bez dawki wieczornej.

Jedna poranna tabletka zawierająca 
100 mg tezakaftoru i 150 mg 
iwakaftoru dwa razy w tygodniu, w 
odstępach około 3- do 4-dniowych. 

Bez dawki wieczornej.

Iwakaftor w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem, tezakaftorem i eleksakaftorem

12 lat i powyżej Naprzemiennie codziennie rano: 
• dwie tabletki zawierające 75 mg 

iwakaftoru, 50 mg tezakaftoru i 
100 mg eleksakaftoru pierwszego 
dnia 

• jedna tabletka zawierająca 150 mg 
iwakaftoru drugiego dnia. 

• kontynuować naprzemienne 
przyjmowanie tabletek codziennie. 

Bez dawki wieczornej.

Dwie poranne tabletki zawierające 
75 mg iwakaftoru, 50 mg tezakaftoru 
i 100 mg eleksakaftoru dwa razy w 
tygodniu, w odstępach około 3- do 
4-dniowych. 

Bez dawki wieczornej.

Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku: Dostępne są bardzo 
ograniczone dane dotyczące pacjentów w podeszłym wieku leczonych iwakaftorem 
(w monoterapii lub w schemacie leczenia skojarzonego z produktem złożonym). Nie 
jest konieczne specjalne dostosowanie dawki w tej grupie pacjentów. Zaburzenia 
czynności nerek: Nie ma potrzeby dostosowywania dawki iwakaftoru w monoterapii 
lub w schemacie leczenia skojarzonego u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi 
zaburzeniami czynności nerek. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) lub ze 
schyłkową niewydolnością nerek. Zaburzenia czynności wątroby: Nie ma potrzeby 
dostosowywania dawki iwakaftoru w monoterapii lub
w schemacie leczenia
skojarzonego u pacjentów z łagodnymi zaburzeniamiczynnościwątroby (klasa A w 
skali Childa-Pugha). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby 
(klasa B w skali Childa-Pugha)tabletki - dawkę iwakaftoru podawanego w monoterapii 
należy zmniejszyć do 150 mg raz na dobę; granulat - zaleca się zmniejszenie dawki do 
jednej saszetki (25 mg iwakaftoru u pacjentów od 5 kg do <7 kg; 50 mg iwakaftoru 
u pacjentów 7 kg do <14 kg; 75 mg iwakaftoru u pacjentów 14 kg do <25 kg) raz na 
dobę. 
Tabletki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C w skali 
Childa-Pugha) dawkę iwakaftoru podawanego w monoterapii należy zmniejszyć do 
150  mg co drugi dzień lub rzadziej.
Zalecenia dotyczące stosowania dawki wieczornej w schemacie leczenia skojarzonego 
z  tezakaftorem i iwakaftorem lub iwakaftorem, tezakaftorem i eleksakaftorem podane 
są w Tabeli 4. 
Tabela 4: Zalecenia dla  pacjentów z  umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami 
czynności wątroby

Umiarkowane 
(klasa B w skali ChildaPugha)

Ciężkie 
(klasa C w skali ChildaPugha)

Iwakaftor w monoterapii

6 lat i powyżej, 
≥25 kg

Jedna tabletka zawierająca 150 mg 
iwakaftoru raz na dobę, rano. 

Bez dawki wieczornej.

Nie zaleca się stosowania, chyba że 
spodziewane korzyści przewyższają 
ryzyko. 

W takich przypadkach jedna 
poranna tabletka zawierająca 
150 mg iwakaftoru co drugi dzień 
lub rzadziej. 

Odstępy między dawkami 
należy modyfikować zgodnie z 
odpowiedzią kliniczną i tolerancją. 

Bez dawki wieczornej.

Iwakaftor w schemacie leczenia skojarzonego z tezakaftorem i iwakaftorem

12 lat i powyżej Jedna tabletka zawierająca 100 mg 
tezakaftoru i 150 mg iwakaftoru raz 
na dobę, rano. 

Bez dawki wieczornej.

Nie zaleca się stosowania, chyba że 
spodziewane korzyści przewyższają 
ryzyko. 

W takich przypadkach jedna 
poranna tabletka zawierająca 
100 mg tezakaftoru i 150 mg 
iwakaftoru raz na dobę lub rzadziej. 

Odstępy między dawkami 
należy modyfikować zgodnie z 
odpowiedzią kliniczną i tolerancją. 

Brak dawki wieczornej.
 



Iwakaftor w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem, tezakaftorem i eleksakaftorem 

12 lat i powyżej Stosowanie nie jest zalecane. 
Zastosowanie należy rozważyć 
tylko wtedy, gdy istnieje wyraźna 
potrzeba medyczna i oczekuje się, 
że korzyści przewyższą ryzyko. 

W przypadku stosowania: 
codziennie dwie tabletki 
zawierające 75 mg iwakaftoru, 
50 mg tezakaftoru i 100 mg 
eleksakaftoru naprzemiennie z 
jedną tabletką zawierającą 75 mg 
iwakaftoru, 50 mg tezakaftoru i 
100 mg eleksakaftoru. 

Bez dawki wieczornej.

Nie należy stosować. 

Bez porannej dawki zawierającej 
75 mg iwakaftoru, 50 mg 
tezakaftoru i 100 mg eleksakaftoru. 

Bez dawki wieczornej.

 Granulat. Brak jest doświadczenia w stosowaniu iwakaftoru u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności wątroby, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u tych 
pacjentów, chyba że korzyści wynikające ze stosowania przewyższają ryzyko. W takich 
przypadkach dawka początkowa powinna być taka sama, jak zalecana powyżej, ale 
podawana co drugi dzień. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami należy dostosować
do odpowiedzi klinicznej i tolerancji.
Dzieci i młodzież: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności iwakaftoru  
w monoterapii u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy. Dane nie są dostępne. 
Nie jest możliwe podanie odpowiedniej dawki dzieciom w wieku poniżej 6 lat  
i o masie ciała mniejszej niż 25 kg z zastosowaniem iwakaftoru w postaci  
tabletek. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności iwakaftoru w 
schemacie leczenia skojarzonego zawierającego tezakaftor i iwakaftor oraz iwakaftor, 
tezakaftor i eleksakaftor u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dane nie są dostępne. Sposób 
podawania: Do stosowania doustnego. Pacjentów należy pouczyć, aby połykali tabletki 
w całości. Tabletek nie należy żuć, kruszyć ani dzielić przed połknięciem, ponieważ 
obecnie nie ma dostępnych danych klinicznych uzasadniających inne metody 
podawania. Tabletki iwakaftoru należy przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze. 
Każda saszetka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia. Granulat  
z saszetki należy wymieszać z 5 ml odpowiedniego dla wieku, miękkiego pokarmu 
lub płynu, a następnie natychmiast spożyć w całości. Jedzenie lub płyn powinny mieć 
temperaturę pokojową lub niższą. Jeżeli mieszanina nie została spożyta natychmiast, 
należy ją spożyć w okresie jednej godziny, ponieważ wykazano jej trwałość w tym 
czasie. Bezpośrednio przed przyjęciem lub po przyjęciu produktu leczniczego należy 
spożyć posiłek lub przekąskę zawierające tłuszcze. W trakcie leczenia lekiem w postaci 
tabletek lub granulatu należy unikać pokarmów lub napojów zawierających grejpfruty 
lub gorzkie pomarańcze. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania: W badaniach 1, 2, 5, 6 i 7 uczestniczyli jedynie pacjenci  
z mukowiscydozą z mutacjami bramkowania (klasy III) G551D, G1244E, G1349D,  
G178R, G551S, G970R, S1251N, S1255P, S549N, S549R lub z mutacją R117H co 
najmniej jednego allelu genu CFTR. W mniejszym zakresie potwierdzono pozytywny 
wpływ iwakaftoru u pacjentów z mutacją R117H-7T związaną z chorobą o łagodniejszym 
przebiegu w badaniu 6. Do badania 5 włączono czterech pacjentów z mutacją G970R. 
U trzech z czterech pacjentów zmiana stężenia jonów chlorkowych w pocie wynosiła  
<5 mmol/l i u tych pacjentów po 8 tygodniach leczenia nie wykazano istotnej  
klinicznie poprawy w zakresie wartości FEV1 (natężona pierwszosekundowa objętość 
wydechowa, ang. Forced expiratory volume exhaled in the first second). Niemożliwe 
było określenie skuteczności klinicznej u pacjentów z mutacją G970R genu CFTR. 
Wyniki badania skuteczności pochodzące z badania klinicznego II fazy z udziałem 
pacjentów z mukowiscydozą, homozygotycznych pod względem mutacji F508del 
genu CFTR, nie wykazały statystycznie istotnej różnicy parametru FEV1 w trakcie  
16 tygodni stosowania iwakaftoru, w porównaniu do placebo. Z tego względu nie  
zaleca się stosowania iwakaftoru w monoterapii u tych pacjentów. W mniejszym 
zakresie potwierdzono pozytywny wpływ iwakaftoru u pacjentów z mutacją R117H-7T 
związaną z chorobą o łagodniejszym przebiegu w badaniu 6. Iwakaftoru w schemacie 
leczenia skojarzonego tezakaftorem i iwakaftorem nie należy przepisywać pacjentom 
chorym na mukowiscydozę będącym heterozygotami pod względem mutacji F508del  
i  mającym drugą mutację genu CFTR. Wpływ na wyniki testów czynności wątroby: 
U pacjentów z mukowiscydozą umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz 
(aminotransferazy alaninowej [AlAT] lub aminotransferazy asparaginianowej [AspAT]) 
występuje często. U niektórych pacjentów leczonych iwakaftorem w monoterapii 
oraz schematach skojarzonych zawierających tezakaftor i iwakaftor lub  iwakaftor, 
tezakaftor i eleksakaftor obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz. Z 
tego względu, przed rozpoczęciem stosowania iwakaftoru, co 3 miesiące w trakcie 
pierwszego roku leczenia i raz do roku w kolejnych latach, zaleca się przeprowadzenie 
u wszystkich pacjentów testów czynności wątroby. U wszystkich pacjentów, u 
których w przeszłości wystąpiła zwiększona aktywność aminotransferaz, należy 
rozważyć częstsze wykonywanie testów czynności wątroby. W przypadku istotnego 
zwiększenia aktywności aminotransferaz (np. u pacjentów z aktywnością AlAT lub 
AspAT > 5 × GGN [górna granica normy] bądź z aktywnością AlAT lub AspAT > 3 
× GGN przy stężeniu bilirubiny > 2 × GGN) należy przerwać podawanie produktu 
leczniczego i ściśle monitorować wyniki badań laboratoryjnych aż do ustąpienia tych 
nieprawidłowości. Po zmniejszeniu się aktywności aminotransferaz należy rozważyć 
korzyści i ryzyko związane z kontynuacją leczenia. Zaburzenia czynności wątroby: Nie 
zaleca się stosowania iwakaftoru w monoterapii lub w schemacie leczenia skojarzonego z 
tezakaftorem i iwakaftorem u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, chyba 
że spodziewane korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami 
czynności wątroby nie powinni być leczeni iwakaftorem w schemacie leczenia skojarzonego 
z iwakaftorem, tezakaftorem i eleksakaftorem (Patrz Tabela 4).
Nie zaleca się stosowania iwakaftoru w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem, 
tezakaftorem i eleksakaftorem. Taki schemat leczenia należy rozważyć tylko wtedy, gdy 
istnieje wyraźna potrzeba medyczna i oczekuje się, że korzyści przewyższą ryzyko. W 
przypadku stosowania produkt leczniczy należy przyjmować ostrożnie w zmniejszonej 
dawce (patrz Tabela 4).
Zaburzenia czynności nerek: Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania 
iwakaftoru, zarówno w monoterapii, jak i w schematach skojarzonych zawierających 
tezakaftor i iwakaftor lub iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor, u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności nerek lub ze schyłkową niewydolnością nerek. Pacjenci po 
przeszczepie narządu: Nie przeprowadzono badań iwakaftoru, zarówno w monoterapii, 
jak i w schematach skojarzonych zawierających tezakaftor i iwakaftor lub iwakaftor, 
tezakaftor i eleksakaftor, u pacjentów z mukowiscydozą po przebytym przeszczepie 
narządu. Z tego względu stosowanie produktu u pacjentów po przeszczepie narządu nie 
jest zalecane. Interakcje z cyklosporyną lub takrolimusem. Wysypki Częstość 
występowania wysypki, w związku z przyjmowaniem iwakaftoru stosowanego w 
schemacie leczenia skojarzonego zawierającego iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor, 
była większa u kobiet niż u mężczyzn, szczególnie u kobiet stosujących hormonalne 
środki antykoncepcyjne. Nie można wykluczyć roli hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych w występowaniu wysypki. U pacjentek stosujących hormonalne 
środki antykoncepcyjne, u których wystąpi wysypka, należy rozważyć przerwanie 
stosowania iwakaftoru w schemacie leczenia skojarzonego zawierającego iwakaftor, 
tezakaftor i eleksakaftor i hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Po ustąpieniu 
wysypki należy rozważyć, czy wznowienie stosowania iwakaftoru w schemacie leczenia 

skojarzonego zawierającego iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor bez hormonalnych 
środków antykoncepcyjnych jest właściwe. Jeśli nie dojdzie do nawrotu wysypki, 
można rozważyć wznowienie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi: Induktory CYP3A Ekspozycja na iwakaftor 
może zmniejszyć się zmniejsza, oczekuje się również zmniejszenia ekspozycjia na 
eleksakaftor i tezakaftor, podczas jednoczesnego stosowania induktorów CYP3A, co w 
rezultacie może prowadzić do utraty skuteczności iwakaftoru. W związku z tym nie 
zaleca się jednoczesnego stosowania iwakaftoru (w monoterapii lub schemacie 
leczenia skojarzonego zawierającego tezakaftor i iwakaftor lub tezakaftor, iwakaftor i 
eleksakaftor) z silnymi induktorami CYP3A. Inhibitory CYP3A Ekspozycja na iwakaftor, 
tezakaftor i eleksakaftor zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania z silnymi lub 
umiarkowanymi inhibitorami CYP3A. Dawkę iwafaktoru (stosowanego w monoterapii lub 
w schemacie leczenia skojarzonego zawierającego tezakaftor i iwakaftor lub iwakaftor, 
tezakaftor i eleksakaftor) należy dostosować podczas jednoczesnego stosowania z silnymi 
lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A (patrz tabela 3). Dzieci i młodzież: Zgłaszano 
przypadki niewrodzonego zmętnienia soczewki/zaćmy bez wpływu na ostrość 
widzenia u dzieci i młodzieży leczonych iwakaftorem, w monoterapii lub w schematach 
leczenia skojarzonego zawierających iwakaftor. Chociaż w niektórych przypadkach 
obecne były inne czynniki ryzyka (takie jak stosowanie kortykosteroidów i ekspozycja na 
promieniowanie), nie można wykluczyć potencjalnego ryzyka związanego z leczeniem 
iwakaftorem. U dzieci i młodzieży, u których rozpoczynane jest leczenie iwakaftorem, 
zaleca się wykonywanie badań okulistycznych przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie 
leczenia, czy to w monoterapii, czy w schemacie leczenia skojarzonego zawierającego 
tezakaftor i iwakaftor lub iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor.  Laktoza: Produkt 
leczniczy Kalydeco zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z 
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem 
złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Sód: Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu 
na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: 
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Do najczęściej występujących działań 
niepożądanych u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, otrzymujących iwakaftor, 
należały: ból głowy (23,9%), ból jamy ustnej i gardła (22,0%), zakażenie górnych dróg 
oddechowych (22,0%), niedrożność nosa (20,2%), ból brzucha (15,6%), zapalenie jamy 
nosowo-gardłowej (14,7%), biegunka (12,8%), zawroty głowy (9,2%), wysypka (12,8%) 
oraz bakterie w plwocinie (12,8%). Zwiększona aktywność aminotransferaz wystąpiła  
u 12,8% pacjentów otrzymujących iwakaftor wobec 11,5% pacjentów otrzymujących 
placebo. U pacjentów w wieku od 2 do mniej niż 6 lat najczęściej występującymi 
działaniami niepożądanymi były niedrożność nosa (26,5%), zakażenie górnych dróg 
oddechowych (23,5%), zwiększona aktywność aminotransferaz (14,7%), wysypka 
(11,8%) oraz bakterie w plwocinie (11,8%). Ciężkie działania niepożądane u pacjentów 
otrzymujących iwakaftor obejmowały ból brzucha oraz zwiększoną aktywność 
aminotransferaz. Zestawienie działań niepożądanych: Poniżej przedstawiono działania 
niepożądane obserwowane u pacjentów otrzymujących iwakaftor w badaniach 
klinicznych (kontrolowanych placebo i niekontrolowanych). W badaniach tych czas 
ekspozycji na iwakaftor wynosił od 16 do 144 tygodni. Dodatkowe działania  
niepożądane obserwowane podczas stosowania iwakaftoru w schemacie zawierającym 
tezakaftor i iwakaftor i (lub) iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor również wymieniono 
poniżej. Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący  
sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do 
<1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana 
(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie 
każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione 
zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Działania niepożądane u pacjentów 
leczonych iwakaftorem w monoterapii i (lub) w skojarzeniu z tezakaftorem oraz  
u leczonych iwakaftorem pacjentów w wieku 6 miesięcy i starszych wg klasyfikacji 
układów i narządów z uwzględnieniem częstości występowania: Zakażenia  
i zarażenia pasożytnicze: zakażenie górnych dróg oddechowych bardzo często; 
zapalenie jamy nosowo-gardłowej bardzo często; zapalenie błony śluzowej nosa 
często; Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy bardzo często; zawroty głowy 
bardzo często; Zaburzenia ucha i błędnika: ból ucha często; uczucie dyskomfortu w 
uchu często; szumy w uszach często; przekrwienie błony bębenkowej często; 
zaburzenia czynności układu przedsionkowego często; niedrożność przewodu 
słuchowego niezbyt często; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i 
śródpiersia: ból jamy ustnej i gardła bardzo często; niedrożność nosa bardzo często; 
niedrożność zatok często; zaczerwienienie gardła często; Zaburzenia żołądka i jelit: 
ból brzucha bardzo często; biegunka bardzo często; Zaburzenia wątroby i dróg 
żółciowych: zwiększona aktywność aminotransferaz bardzo często; Zaburzenia skóry i 
tkanki podskórnej: wysypka bardzo często; Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: guzy 
piersi często; zapalenie piersi niezbyt często; ginekomastia niezbyt często; zaburzenia 
brodawek sutkowych niezbyt często; ból brodawki sutkowej niezbyt często; Badania 
diagnostyczne: bakterie w plwocinie bardzo często. Dodatkowe działania niepożądane, 
zgłaszane w badaniach klinicznych dotyczących iwakaftoru w schemacie leczenia  
skojarzonego zawierającym tezakaftor i iwakaftor: Zaburzenia żołądka i jelit: nudności 
często. Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych 
dotyczących iwakaftoru w schemacie leczenia skojarzonego zawierającym iwakaftor, 
tezakaftor i eleksakaftor: Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: grypa często; Zaburzenia 
metabolizmu i odżywiania: hipoglikemia często; Zaburzenia układu oddechowego, 
klatki piersiowej i śródpiersia: zaburzenia oddychania często; wodnisty katar często; 
świszczący oddech niezbyt często; Zaburzenia żołądka i jelit: ból w nadbrzuszu często; 
wzdęcia często; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność 
aminotransferazy alaninowej często; zwiększona aktywność aminotransferazy 
asparaginianowej często; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: trądzik często; świąd 
często; Badania diagnostyczne: zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej we 
krwi często; zwiększone ciśnienie krwi niezbyt często. Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo 
stosowania iwakaftoru w monoterapii oceniano u 11 pacjentów w wieku od 6 miesięcy 
do poniżej 12 miesięcy, 19 pacjentów w wieku od 12 miesięcy do poniżej 24 miesięcy, 
34 pacjentów w wieku od 2 do mniej niż 6 lat, 61 pacjentów w wieku od 6 do mniej niż 
12 lat oraz 94 pacjentów w wieku od 12 do mniej niż 18 lat. Profil bezpieczeństwa 
iwakaftoru (w monoterapii lub w schematach leczenia skojarzonego) jest zasadniczo 
podobny w grupie dzieci i młodzieży i jest także podobny u dorosłych pacjentów. 
Wykaz substancji pomocniczych: TABLETKI. Rdzeń tabletki: Celuloza 
mikrokrystaliczna. Laktoza jednowodna. Octano-bursztynian hypromelozy. 
Kroskarmeloza sodowa. Sodu laurylosiarczan (E487). Krzemionka koloidalna bezwodna. 
Magnezu stearynian. Otoczka tabletki: Alkohol poliwinylowy. Tytanu dwutlenek (E171). 
Makrogol (PEG 3350). Talk. Indygotyna, lak aluminiowy (E132). Wosk Carnauba. Tusz do 
nadruku. Szelak. Żelaza tlenek czarny (E172). Glikol propylenowy (E1520). Amonowy 
wodorotlenek, stężony. GRANULAT. Krzemionka koloidalna bezwodna. Kroskarmeloza 
sodowa. Octano-bursztynian hypromelozy. Laktoza jednowodna. Magnezu stearynian. 
Mannitol. Sukraloza. Sodu laurylosiarczan (E487). PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU. Vertex 
Pharmaceuticals (Ireland) Limited. 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, D02 EK84. 
Irlandia. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU. Tabletki: 
EU/1/12/782/001, EU/1/12/782/002, EU/1/12/782/005. Granulat: EU/1/12/782/003 
EU/1/12/782/004, EU/1/12/782/006 nadane przez Komisję Europejską. KATEGORIA 
DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego 
stosowania.

SIL wersja z dnia 31.08.2020

Źródło: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kalydeco#product-
information-section - ChPL z dnia 21 sierpnia 2020 r.
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▼Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie 
nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny 
zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania 
niepożądane - patrz punkt 4.8 ChPL. 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Orkambi 100 mg/125 mg tabletki powlekane. Orkambi 200 mg/ 
125 mg tabletki powlekane. Orkambi 100 mg/125 mg granulat w saszetce. Orkambi 150 mg/188 mg  
granulat w saszetce. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Orkambi 100 mg/125 mg tabletki 
powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg lumakaftoru (lumacaftorum) oraz 125 mg 
iwakaftoru (ivacaftorum). Orkambi 200 mg/125 mg tabletki powlekane Każda tabletka powlekana 
zawiera 200 mg lumakaftoru (lumacaftorum) oraz 125 mg iwakaftoru (ivacaftorum). Orkambi 100 mg/ 
125 mg granulat w saszetce Każda saszetka zawiera 100 mg lumakaftoru (lumacaftorum) oraz 125 mg 
iwakaftoru (ivacaftorum). Orkambi 150 mg/188 mg granulat w saszetce Każda saszetka zawiera 150 mg  
lumakaftoru (lumacaftorum) oraz 188 mg iwakaftoru (ivacaftorum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: 
Tabletka powlekana (tabletka). Orkambi 100 mg/125 mg tabletki powlekane Różowe, owalne tabletki  
(o wymiarach 14 × 7,6 × 4,9 mm) z wykonanym czarnym tuszem nadrukiem „1V125” na jednej stronie.  
Orkambi 200 mg/125 mg tabletki powlekane Różowe, owalne tabletki (o wymiarach 14 × 8,4 × 6,8 mm)  
z wykonanym czarnym tuszem nadrukiem „2V125” na jednej stronie. Granulat. Białe lub prawie białe granulki.  
Wskazania do stosowania. Tabletki Orkambi wskazane są w leczeniu mukowiscydozy (ang. cystic fibrosis, CF)  
u pacjentów w wieku 6 lat i starszych z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR. Produkt leczniczy Orkambi 
w postaci granulatu wskazany jest w leczeniu mukowiscydozy (ang. cystic fibrosis, CF) u dzieci w wieku 2 lat  
i starszych z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR. Dawkowanie i sposób podawania. Produkt Orkambi 
powinien być przepisywany jedynie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu CF. Jeżeli genotyp pacjenta nie jest 
znany, przed rozpoczęciem leczenia należy zastosować dokładną i sprawdzoną metodę oznaczania genotypu  
w celu potwierdzenia obecności mutacji F508del na obydwu allelach genu CFTR. Dawkowanie Zalecenia 
dotyczące standardowego dawkowania tabletek – patrz Tabela 1. Tabela 1: Zalecane dawkowanie produktu 
leczniczego Orkambi u pacjentów w wieku 6 lat i starszych.

Wiek Dawka produktu Orkambi Całkowita dawka dobowa
6-11 lat Dwie tabletki (każda tabletka zawierająca 100 mg 

lumakaftoru i 125 mg iwakaftoru) co 12 godzin
400 mg lumakaftoru/500 mg 
iwakaftoru

12 lat  
i starsi

Dwie tabletki (każda tabletka zawierająca 200 mg 
lumakaftoru i 125 mg iwakaftoru) co 12 godzin

800 mg lumakaftoru/500 mg 
iwakaftoru

Dawkowanie Zalecenia dotyczące standardowego dawkowania granulatu – patrz Tabela 2. Tabela 2: 
Zalecane dawkowanie produktu leczniczego Orkambi u pacjentów w wieku 2 lat i starszych.

Wiek Dawka produktu Orkambi Całkowita dawka dobowa
2 do 5 lat i o masie 
ciała poniżej 14 kg

Jedna saszetka zawierająca 100 mg 
lumakaftoru i 125 mg iwakaftoru co 12 godzin

200 mg lumakaftoru/ 
250 mg iwakaftoru

2 do 5 lat i o masie ciała 
14 kg lub większej

Jedna saszetka zawierająca 150 mg 
lumakaftoru i 188 mg iwakaftoru co 12 godzin

300 mg lumakaftoru/
376 mg iwakaftoru

6 lat i starsi Informacje: patrz ChPL dla produktu leczniczego Orkambi w tabletkach

Przyjmowanie produktu Orkambi można rozpocząć w dowolnym dniu tygodnia. Produkt Orkambi 
należy przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze. Posiłek lub przekąskę zawierającą tłuszcze należy 
spożyć tuż przed przyjęciem dawki lub tuż po jej przyjęciu. Pominięcie dawki Jeżeli od czasu, kiedy 
powinna zostać przyjęta pominięta dawka, upłynęło mniej niż 6 godzin, pominiętą dawkę produktu 
Orkambi należy przyjąć razem z posiłkiem zawierającym tłuszcze. Jeżeli upłynęło więcej niż 6 godzin, 
pacjenta należy pouczyć, aby poczekał do planowanego czasu przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy 
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jednoczesne stosowanie inhibitorów 
CYP3A Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów przyjmujących produkt Orkambi,  
u których rozpoczyna się stosowanie inhibitorów CYP3A. Jeżeli jednak rozpoczyna się stosowanie 
produktu Orkambi u pacjentów przyjmujących silne inhibitory CYP3A, przez pierwszy tydzień leczenia 
należy zmniejszyć dawkę produktu Orkambi do jednej tabletki na dobę (100 mg lumakaftoru i 125 mg 
iwakaftoru w przypadku pacjentów w wieku od 6 do 11 lat; 200 mg lumakaftoru i 125 mg iwakaftoru  
w przypadku pacjentów w wieku 12 lat i starszych) lub do jednej saszetki (100 mg lumakaftoru 
i 125 mg iwakaftoru w przypadku pacjentów w wieku od 2 do 5 lat i o masie ciała poniżej 
14 kg; 150 mg lumakaftoru i 188 mg iwakaftoru w przypadku pacjentów w wieku od 2 do 5 lat 
i o masie ciała 14 kg lub większej) co drugi dzień, aby umożliwić efekt indukcji lumakaftoru  
w jego stanie stacjonarnym. Po tym czasie leczenie należy kontynuować, stosując zalecaną dawkę 
dobową. Szczególne grupy pacjentów Osoby w podeszłym wieku Nie oceniano bezpieczeństwa 
stosowania i skuteczności produktu leczniczego Orkambi u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. 
Zaburzenia czynności nerek Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi  
i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Zaleca się zachowanie ostrożności, stosując produkt 
Orkambi u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) lub ze 
schyłkową niewydolnością nerek. Zaburzenia czynności wątroby Nie ma konieczności dostosowywania 
dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A w skali Childa-Pugha).  
U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B w skali Childa-Pugha) zaleca 
się zmniejszenie dawki. Brak doświadczenia w stosowaniu produktu Orkambi u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha), należy jednak spodziewać się wyższej 
ekspozycji w porównaniu do pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Z tego 
względu, po rozważeniu ryzyka i korzyści z leczenia, produkt Orkambi należy ostrożnie stosować  
w zmniejszonej dawce. Dostosowywanie dawki tabletki w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności 
wątroby – patrz Tabela 3. Tabela 3: Zalecenia dotyczące dostosowywania dawki tabletki w przypadku 
pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zaburzenia czynności 
wątroby

Dostosowywanie dawki Całkowita dawka dobowa

Łagodne zaburzenia 
czynności wątroby (klasa 
A w skali Childa-Pugha)

Dostosowywanie dawki nie jest 
konieczne.

Pacjenci w wieku 6-11 lat
400 mg lumakaftoru + 500 mg 
iwakaftoru
Pacjenci w wieku 12 lat i starsi
800 mg lumakaftoru + 500 mg 
iwakaftoru

Umiarkowane zaburzenia 
czynności wątroby (klasa B  
w skali Childa-Pugha)

Pacjenci w wieku 6-11 lat
2 tabletki 100 mg/125 mg rano 
+ 1 tabletka 100 mg/125 mg 
wieczorem (po 12 godzinach)
Pacjenci w wieku 12 lat i starsi
2 tabletki 200 mg/125 mg rano 
+ 1 tabletka 200 mg/125 mg 
wieczorem (po 12 godzinach)

Pacjenci w wieku 6-11 lat 300 mg 
lumakaftoru + 375 mg iwakaftoru
Pacjenci w wieku 12 lat i starsi
600 mg lumakaftoru + 375 mg 
iwakaftoru

Ciężkie zaburzenia 
czynności wątroby (klasa 
C w skali Childa-Pugha)

Pacjenci w wieku 6-11 lat
1 tabletka 100 mg/125 mg rano 
+ 1 tabletka 100 mg/125 mg 
wieczorem (po 12 godzinach) lub 
zmniejszona dawka dobowa
Pacjenci w wieku 12 lat i starsi
1 tabletka 200 mg /125 mg rano  
+ 1 tabletka 200 mg/125 mg 
wieczorem (po 12 godzinach) lub 
zmniejszona dawka dobowa

Pacjenci w wieku 6-11 lat
200 mg lumakaftoru + 250 mg 
iwakaftoru lub zmniejszona dawka 
dobowa
Pacjenci w wieku 12 lat i starsi
400 mg lumakaftoru + 250 mg 
iwakaftoru lub zmniejszona dawka 
dobowa

Dostosowywanie dawki granulatu w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby – 
patrz Tabela 4.  

Tabela 4: Zalecenia dotyczące dostosowywania dawki granulatu w przypadku pacjentów  
z zaburzeniami czynności wątroby.

Zaburzenia czynności 
wątroby

Dostosowywanie dawki Całkowita dawka dobowa

Łagodne zaburzenia 
czynności wątroby 
(klasa A w skali  
Childa-Pugha)

Dostosowywanie dawki 
nie jest konieczne.

Pacjenci w wieku od 2 do 5 lat i < 14 kg  
200 mg lumakaftoru + 250 mg iwakaftoru
Pacjenci w wieku od 2 do 5 lat i ≥ 14 kg  
300 mg lumakaftoru + 376 mg iwakaftoru

Umiarkowane 
zaburzenia czynności 
wątroby
(klasa B w skali  
Childa-Pugha)

1 saszetka codziennie 
rano i
1 saszetka wieczorem co 
drugi dzień

Pacjenci w wieku od 2 do 5 lat i < 14 kg
1. dzień: 200 mg lumakaftoru + 250 mg 
iwakaftoru
2. dzień: 100 mg lumakaftoru + 125 mg 
iwakaftoru
Pacjenci w wieku od 2 do 5 lat i ≥ 14 kg
1. dzień: 300 mg lumakaftoru + 376 mg 
iwakaftoru
2. dzień: 150 mg lumakaftoru + 188 mg 
iwakaftoru

Ciężkie zaburzenia 
czynności wątroby 
(klasa C w skali  
Childa-Pugha)

1 saszetka na dobę  
lub rzadziej

Pacjenci w wieku od 2 do 5 lat i < 14 kg 100 
mg lumakaftoru + 125 mg iwakaftoru
Pacjenci w wieku od 2 do 5 lat i ≥ 14 kg 150 
mg lumakaftoru + 188 mg iwakaftoru

Dzieci i młodzież Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu 
leczniczego Orkambi u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dane nie są dostępne. Sposób podawania 
Podanie doustne. Pacjentów należy pouczyć, aby połykali tabletki w całości. Pacjenci nie powinni żuć,  
przełamywać ani rozpuszczać tabletek. Każda saszetka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego 
użycia. Całą zawartość każdej saszetki z granulatem należy wymieszać z jedną łyżeczką (5 ml) 
odpowiedniego dla wieku miękkiego pokarmu lub płynu. Mieszaninę należy spożyć w całości. Miękkie 
pokarmy to m.in. puree z owoców, jogurty smakowe oraz mleko lub soki. Pokarm lub płyn powinien  
mieć temperaturę pokojową lub niższą. Wykazano, że produkt jest stabilny przez jedną godzinę po  
wymieszaniu, a zatem powinien zostać przyjęty w tym czasie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na  
substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki  
ostrożności dotyczące stosowania. Pacjenci z CF z heterozygotyczną mutacją F508del genu CFTR  
Lumakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem nie jest skuteczny u pacjentów z CF z mutacją F508del 
na jednym allelu oraz z mutacją na drugim allelu, która może prowadzić do braku wytwarzania 
CFTR lub która in vitro prowadzi do braku odpowiedzi na podawanie iwakaftoru. Pacjenci  
z CF z mutacją genu CFTR powodującą zmniejszenie światła kanału jonowego (klasy III) Nie 
przeprowadzono badań lumakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem u pacjentów z CF z mutacją 
genu CFTR na jednym allelu, powodującą zmniejszenie światła kanału jonowego (klasy III), 
niezależnie od obecności mutacji F508del na drugim allelu. Ponieważ ekspozycja na iwakaftor 
ulega istotnemu zmniejszeniu w przypadku leczenia skojarzonego z lumakaftorem, lumakaftoru  
w skojarzeniu z iwakaftorem nie należy stosować u tych pacjentów. Objawy ze strony układu 
oddechowego Objawy ze strony układu oddechowego (np. uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, 
duszność i nieprawidłowe oddychanie) częściej występowały w trakcie rozpoczynania stosowania 
lumakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem. Poważne objawy ze strony układu oddechowego częściej 
występowały u pacjentów z natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (ang. forced 
expiratory volume in 1 second, FEV1) wyrażoną jako procent wartości należnej (ang. percent predicted 
FEV1; ppFEV1) <40 i mogły prowadzić do przerwania stosowania produktu leczniczego. Doświadczenie 
kliniczne u pacjentów z FEV1 <40 jest ograniczone i zaleca się dodatkowe monitorowanie takich 
pacjentów podczas rozpoczynania leczenia. U niektórych pacjentów po rozpoczęciu leczenia 
lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem obserwowano także przejściowy spadek wartości FEV1. 
Brak doświadczenia we wdrażaniu leczenia lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem u pacjentów  
z zaostrzeniem objawów ze strony płuc i nie zaleca się rozpoczynania leczenia u pacjentów  
z zaostrzeniem objawów ze strony płuc. Wpływ na ciśnienie tętnicze U niektórych pacjentów leczonych 
lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem obserwowano podwyższone ciśnienie tętnicze. Podczas 
leczenia wszystkich pacjentów należy okresowo badać ciśnienie tętnicze. Pacjenci z zaawansowanym 
stadium choroby wątroby U pacjentów z CF mogą występować nieprawidłowości w czynności wątroby,  
w tym zaawansowana choroba wątroby. U pacjentów z CF oraz zaawansowaną chorobą wątroby  
zgłaszano pogorszenie czynności wątroby. U pacjentów z CF i istniejącą wcześniej marskością wątroby  
wraz z nadciśnieniem wrotnym otrzymujących lumakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem zgłaszano  
dekompensację czynności wątroby, w tym niewydolność wątroby prowadzącą do zgonu.  
Lumakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaawansowaną  
chorobą wątroby, i tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Jeżeli  
lumakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem stosowany jest u takich pacjentów, należy ich poddać ścisłej  
obserwacji po rozpoczęciu leczenia, a dawkę należy zmniejszyć. Objawy ze strony wątroby  
i dróg żółciowych U pacjentów z CF otrzymujących lumakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem często  
zgłaszano podwyższoną aktywność aminotransferaz. W niektórych przypadkach wzrost aktywności 
aminotransferaz związany był z jednoczesnym wzrostem całkowitego stężenia bilirubiny w osoczu. 
Podwyższoną aktywność aminotransferaz obserwowano częściej u dzieci niż u pacjentów dorosłych. 
Wśród kohort dzieci i młodzieży w różnym wieku podwyższoną aktywność aminotransferaz 
obserwowano częściej u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat niż u pacjentów w wieku od 6 do 11 lat. 
Ponieważ nie można wykluczyć związku z uszkodzeniem wątroby, zaleca się przeprowadzenie oceny 
wyników testów czynnościowych wątroby (aminotransferaza alaninowa (AlAT), aminotransferaza 
asparaginowa (AspAT) i bilirubina) przed rozpoczęciem stosowania lumakaftoru w skojarzeniu 
z iwakaftorem, co 3 miesiące w trakcie pierwszego roku leczenia, a w trakcie dalszego leczenia 
raz na rok. U pacjentów z podwyższoną aktywnością AlAT, AspAT lub stężeniem bilirubiny 
w wywiadzie należy rozważyć częstsze przeprowadzanie testów czynnościowych wątroby.  
W przypadku istotnego wzrostu aktywności AlAT lub AspAT, niezależnie od stwierdzenia podwyższonego 
stężenia bilirubiny (AlAT lub AspAT >5 x GGN (górna granica normy), lub AlAT lub AspAT >3 x GGN 
przy stężeniu bilirubiny >2 x GGN i (lub) żółtaczka kliniczna), należy przerwać leczenie skojarzone 
lumakaftorem i iwakaftorem i przeprowadzać częste badania laboratoryjne aż do normalizacji wyników. 
Należy dokładnie zbadać możliwe przyczyny, a pacjentów bardzo dokładnie obserwować pod kątem 
objawów progresji klinicznej. Po normalizacji aktywności aminotransferaz należy rozważyć korzyści  
i ryzyko związane z kontynuacją leczenia. Interakcje z innymi produktami leczniczymi Substraty 
CYP3A Lumakaftor jest silnym induktorem CYP3A. Nie zaleca się jednoczesnego podawania  
z czułymi substratami CYP3A lub substratami CYP3A o wąskim indeksie terapeutycznym. Hormonalne 
środki antykoncepcyjne, w tym środki podawane doustnie, w postaci wstrzyknięć, przez skórę i w postaci 
implantów, w razie jednoczesnego stosowania z produktem Orkambi, nie są uznawane za skuteczną 
metodę zapobiegania ciąży. Silne induktory CYP3A Iwakaftor jest substratem CYP3A4 i CYP3A5. Z tego 
względu nie zaleca się jednoczesnego podawania produktu Orkambi z silnymi induktorami CYP3A 
(np. ryfampicyną, zielem dziurawca zwyczajnego [Hypericum perforatum]. Zaburzenia czynności nerek
Zaleca się zachowanie ostrożności, stosując lumakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem u pacjentów  
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub ze schyłkową niewydolnością nerek. Zaćma Zgłaszano  
przypadki niewrodzonego zmętnienia soczewki bez wpływu na ostrość widzenia u dzieci i młodzieży  
leczonych lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem oraz iwakaftorem w monoterapii. Chociaż  
w niektórych przypadkach obecne były inne czynniki ryzyka (takie jak stosowanie kortykosteroidów 
i ekspozycja na promieniowanie), nie można wykluczyć potencjalnego zagrożenia związanego 
ze stosowaniem iwakaftoru. U dzieci i młodzieży, u których rozpoczyna się stosowanie lumakaftoru  
w skojarzeniu z iwakaftorem zaleca się przeprowadzanie badań okulistycznych przed  
rozpoczęciem i w trakcie leczenia. Pacjenci po przeszczepieniu narządu Nie przeprowadzono  
badań lumakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem u pacjentów z CF po przebytym przeszczepie  
narządu. Z tego względu stosowanie u pacjentów po przeszczepie narządu nie jest zalecane.  
Interakcje z lekami immunosupresyjnymi. Sód Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol  
(23 mg) sodu na dawkę, to  znaczy  produkt leczniczy  uznaje się za „wolny od sodu”.  
Działania niepożądane. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Według danych zebranych  
z kontrolowanych placebo badań klinicznych III fazy, do najczęściej występujących działań  
niepożądanych u pacjentów w wieku 12 lat i starszych, otrzymujących lumakaftor w skojarzeniu  
z iwakaftorem należały: duszność (14,0% w porównaniu do 7,8% w grupie placebo), biegunka (11,0% 
w porównaniu do 8,4% w grupie placebo) oraz nudności (10,2% w porównaniu do 7,6% w grupie 
placebo). Ciężkie działania niepożądane występujące u co najmniej 0,5% pacjentów obejmowały 
objawy ze strony wątroby i dróg żółciowych, np. zwiększoną aktywność aminotransferaz, cholestatyczne 



zapalenie wątroby oraz encefalopatię wątrobową. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych 
W Tabeli 4 przedstawiono działania niepożądane zidentyfikowane w trakcie 24 tygodniowych, 
kontrolowanych placebo badań klinicznych fazy III (badania 1 i 2) z udziałem pacjentów w wieku 12 lat 
i starszych oraz w trakcie 24 tygodniowego, kontrolowanego placebo badania z udziałem pacjentów 
w wieku 6-11 lat (badanie 7), z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR. Działania niepożądane 
wymienione są zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz według częstości występowania. 
Działania niepożądane obserwowane podczas leczenia wyłącznie iwakaftorem również wymieniono  
w Tabeli 6. Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z klasyfikacją częstości występowania 
MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (1/1 000 do <1/100), 
rzadko (1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona 
na podstawie dostępnych danych). Tabela 6: Działania niepożądane u pacjentów otrzymujących 
lumakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem oraz iwakaftor w monoterapii.

Klasyfikacja układów  
i narządów

Częstość 
występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze

bardzo często Zapalenie jamy nosowej i gardła*

często Zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie błony 
śluzowej nosa

Zaburzenia naczyniowe niezbyt często Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia układu
nerwowego

bardzo często Ból głowy, zawroty głowy*
niezbyt często Encefalopatia wątrobowa†

Zaburzenia ucha i 
błędnika

często Ból ucha*, uczucie dyskomfortu w uchu*, szumy w 
uszach*, przekrwienie błony bębenkowej*, zaburzenia 
czynności układu przedsionkowego*

niezbyt często Niedrożność przewodu słuchowego*
Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia

bardzo często Niedrożność nosa, duszność, mokry kaszel, wzmożone 
wydzielanie plwociny

często Nieprawidłowe oddychanie, ból jamy ustnej i 
gardła, niedrożność zatok*, wyciek wodnisty z nosa, 
zaczerwienienie gardła*

Zaburzenia żołądka i jelit bardzo często Ból brzucha*, ból w nadbrzuszu, biegunka, nudności

często Wzdęcia, wymioty
Zaburzenia wątroby i 
dróg żółciowych

często Podwyższona aktywność aminotransferaz wątrobowych

niezbyt często Cholestatyczne zapalenie wątroby‡

Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej

często Wysypka

Zaburzenia układu 
rozrodczego i piersi

często Nieregularne krwawienia miesiączkowe, bóle 
menstruacyjne, krwotok maciczny, guzy piersi*

niezbyt często Obfite krwawienie miesiączkowe, brak miesiączki, 
krwawienia miesięczne występujące częściej niż 
fizjologicznie, zapalenie piersi*, ginekomastia*, 
zaburzenia brodawek sutkowych*, ból brodawki 
sutkowej*, rzadko występujące krwawienia miesięczne

Badania diagnostyczne bardzo często Bakterie w plwocinie*
często Zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi
niezbyt często Podwyższone ciśnienie krwi

*Działania niepożądane oraz częstości obserwowane u pacjentów w badaniach klinicznych dotyczących iwakaftoru  
w monoterapii (składnik produktu Orkambi). † 1 pacjent z 738. ‡ 2 pacjentów z 738. 
Dane dotyczące bezpieczeństwa, pochodzące od 1029 pacjentów w wieku 12 lat i starszych,  
z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR, otrzymujących lumakaftor w skojarzeniu z iwakaftorem 
dodatkowo przez okres do 96 tygodni w ramach długoterminowego, uzupełniającego badania 
bezpieczeństwa i skuteczności leku (badanie 3) były podobne jak w 24-tygodniowych badaniach 
kontrolowanych placebo. Dzieci i młodzież Dane dotyczące bezpieczeństwa oceniano u 60 pacjentów  
z CF w wieku od 2 do 5 lat, 161 pacjentów w wieku od 6 do 11 lat (badania 6, 7 i 8) oraz u 194 pacjentów  
w wieku od 12 do 17 lat, z homozygotyczną mutacją F508del, którzy otrzymywali lumakaftor  
w skojarzeniu z iwakaftorem w ramach badań klinicznych. Pacjenci w wieku od 12 do 17 lat wzięli  
udział w badaniach 1 i 2. Profil bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży na ogół pokrywa się  
z profilem bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa 
stosowania pochodzące z trwającego 96 tygodni uzupełniającego badania przedłużonego  
z udziałem 57 pacjentów w wieku 2 lat i starszych z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR 
były zasadniczo zgodne z wynikami trwającego 24 tygodnie badania poprzedzającego prowadzonego 
u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat (badanie 8) oraz danymi o bezpieczeństwie dotyczącymi pacjentów 
w wieku od 6 do 11 lat. Dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa stosowania pochodzące 
z trwającego 96 tygodni uzupełniającego badania przedłużonego z udziałem 239 pacjentów w wieku 
6 lat i starszych z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR (badanie 9) były zasadniczo zgodne 
z wynikami trwających 24 tygodnie badań poprzedzających prowadzonych u pacjentów w wieku od 
6 do 11 lat (badania 6 i 7). Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane podczas badania 6 
przedstawione są w Tabeli 6. Wykaz substancji pomocniczych: TABLETKI Rdzeń tabletki: celuloza 
mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hypromelozy octanobursztynian, powidon (K30), sodu 
laurylosiarczan, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek 
(E171), makrogol 3350, talk, karmina (E120), błękit brylantowy FCF (E133), indygokarmin (E132). 
Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek. 
GRANULAT celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hypromelozy octanobursztynian, 
powidon (K30), sodu laurylosiarczan. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY 
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, 
28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, D02 EK84 Irlandia. NUMERY POZWOLEŃ NA  
DOPUSZCZENIE DO OBROTU: EU/1/15/1059/001, EU/1/15/1059/002, EU/1/15/1059/003, 
EU/1/15/1059/005, EU/1/15/1059/006, EU/1/15/1059/007 nadane przez Komisję Europejską. 
KATEGORIA DOSTEPNOŚCI:  Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania.
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Symkevi 100 mg/150 mg tabletki powlekane. SKŁAD 
JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg tezakaftoru 
i 150 mg iwakaftoru. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Wskazania 
dostosowania: Produkt leczniczy Symkevi jest wskazany do stosowania w schemacie 
leczenia skojarzonego z iwakaftorem w dawce 150 mg w postaci tabletek w leczeniu  
pacjentów chorych na mukowiscydozę w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni 
pod względem mutacji F508del lub którzy są heterozygotyczni pod względem mutacji  
F508del i mają jedną z następujących mutacji genu mukowiscydozowego przezbłonowego 
regulatora przewodnictwa (ang.cystic fibrosis transmembrane conductance regulator,CFTR):
P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, 
D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G i 3849+10kbC→T. Dawkowanie i sposób 
podawania: Produkt leczniczy Symkevi powinien być przepisywany jedynie przez lekarzy 
mających doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy. Jeżeli genotyp pacjenta nie jest znany, 
należy przeprowadzić genotypowanie z wykorzystaniem dokładnej i sprawdzonej metody  
w celu potwierdzenia obecności wskazanej mutacji. Dawkowanie Dorośli i młodzież w wieku 
co najmniej 12 lat w schemacie leczenia skojarzonego z iwakaftorem w dawce 150 mg  
w postaci tabletek: Zalecana dawka to jedna tabletka produktu leczniczego Symkevi 
(zawierająca 100 mg tezakaftoru i 150 mg iwakaftoru) przyjmowana rano oraz jedna tabletka 
zawierająca 150 mg iwakaftoru przyjmowana wieczorem, po około 12 godzinach, z posiłkiem 
zawierającym tłuszcze. Pominięcie dawki: Jeśli od pominięcia dawki porannej lub wieczornej 
minęło nie więcej niż 6 godzin, pacjent powinien jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę  
i kontynuować stosowanie produktu według dotychczasowego schematu. Jeśli od pominięcia 
dawki porannej lub wieczornej minęło więcej niż 6 godzin, pacjent nie powinien przyjmować 
pominiętej dawki. Następną zaplanowaną dawkę można przyjąć o zwykłej porze. Nie 
należy przyjmować jednocześnie więcej niż jednej dawki dowolnej z tabletek. Jednoczesne 
stosowanie inhibitorów cytochromu CYP3A: Podczas jednoczesnego stosowania 
umiarkowanych i silnych inhibitorów CYP3A należy dostosować dawkę produktu leczniczego 
Symkevi i iwakaftoru. Podczas jednoczesnego stosowania z umiarkowanymi inhibitorami 
CYP3A (np. flukonazol, erytromycyna) dawkę należy dostosować zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Zalecenia dotyczące dawkowania w przypadku jednoczesnego stosowania  
z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4*

Dawka poranna

Tabletka zawierająca 100 mg tezakaftoru
i 150 mg iwakaftoru

ü - ü -

Tabletka zawierająca 150 mg iwakaftoru - ü - ü

Dawka wieczorna

Tabletka zawierająca 150 mg iwakaftoru - - - -

*Kontynuować podawanie tabletek zawierających 100 mg tezakaftoru i 150 mg iwakaftoru lub
tabletek zawierających 150 mg iwakaftoru w naprzemienne dni.

Podczas jednoczesnego stosowania z silnymi inhibitorami CYP3A (np. ketokonazol, 
itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, telitromycyna i klarytromycyna) należy dostosować 
dawkę produktu leczniczego Symkevi, zmniejszając ją do jednej tabletki przyjmowanej 
dwa razy w tygodniu, w przybliżeniu co 3–4 dni. Nie należy przyjmować wieczornej dawki 
iwakaftoru. Szczególne grupy pacjentów Osoby w podeszłym wieku: Bezpieczeństwo 
stosowania, skuteczność i farmakokinetykę produktu leczniczego Symkevi w skojarzeniu  
z iwakaftorem oceniano u ograniczonej liczby pacjentów w podeszłym wieku. Nie jest 
konieczne dostosowanie dawki w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności nerek: Nie  
zaleca się dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami 
czynności nerek. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami  
czynności nerek lub ze schyłkową niewydolnością nerek. Zaburzenia czynności wątroby:  
Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, patrz tabela 2.  
Brak doświadczenia w stosowaniu produktu leczniczego Symkevi u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha), dlatego nie zaleca się 
stosowania produktu u tych pacjentów, chyba że korzyści wynikające ze stosowania 
przewyższają ryzyko. W takich przypadkach należy stosować produkt leczniczy Symkevi  
w zmniejszonej dawce.

Tabela 2. Zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności 
wątroby

Łagodne  
(klasa A w skali  
Childa-Pugha)

Umiarkowane  
(klasa B w skali  
Childa-Pugha)

Ciężkie  
(klasa C w skali  
Childa-Pugha)

Dawka 
poranna

Nie ma konieczności
dostosowania dawki

Jedna tabletka zawierająca  
100 mg tezakaftoru  
i 150 mg iwakaftoru  
raz na dobę

Dawka początkowa: jedna 
tabletka zawierająca  
100 mg tezakaftoru  
i 150 mg iwakaftoru raz na 
dobę.
Odstępy pomiędzy 
kolejnymi podaniami należy 
modyfikować w zależności od 
odpowiedzi klinicznej na
produkt leczniczy i tolerancji.

Dawka
wieczorna

Nie ma konieczności
dostosowania dawki

Nie podawać dawki 
150 mg iwakaftoru

Nie podawać dawki 150 mg
iwakaftoru

Dzieci i młodzież: Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności 
produktu leczniczego Symkevi u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dane nie są dostępne. Sposób 
podawania Do podania doustnego. Pacjentów należy pouczyć, aby połykali tabletki w całości. 
Tabletek nie należy żuć, kruszyć ani dzielić przed połknięciem. Zarówno tabletki produktu 
leczniczego Symkevi, jak i tabletki iwakaftoru należy przyjmować z posiłkiem zawierającym 
tłuszcze, takim jak pokarmy zalecane w standardowych wytycznych dotyczących odżywiania. 
W trakcie leczenia należy unikać pokarmów i napojów zawierających grejpfruty lub gorzkie 
pomarańcze. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Produktu leczniczego Symkevi w skojarzeniu z iwakaftorem nie należy przepisywać 
pacjentom chorym na mukowiscydozę, którzy są heterozygotyczni pod względem mutacji 
F508del i mają drugą mutację genu CFTR. Wpływ na wyniki testów czynności wątroby 
Przypadki podwyższonej aktywności aminotransferaz są częste u pacjentów chorych na 
mukowiscydozę i obserwowano je u niektórych pacjentów leczonych produktem leczniczym 
Symkevi w skojarzeniu z iwakaftorem, a także iwakaftorem w monoterapii. Ocena aktywności 
aminotransferaz (aminotransferazy alaninowej [AlAT] lub aminotransferazy asparaginianowej 
[AspAT]) jest zalecana u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem leczenia, co 3 miesiące 
w trakcie pierwszego roku leczenia i raz do roku w kolejnych latach. U pacjentów, u których 
w przeszłości wystąpiła zwiększona aktywność aminotransferaz, należy rozważyć częstsze 
monitorowanie. W przypadku istotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz (np.  
u pacjentów z aktywnością AlAT lub AspAT >5 ×GGN [górna granica normy] bądź  
z aktywnością AlAT lub AspAT >3 × GGN przy stężeniu bilirubiny >2 × GGN) należy przerwać 
podawanie produktu leczniczego i ściśle monitorować wyniki badań laboratoryjnych aż do 
ustąpienia tych nieprawidłowości. Po zmniejszeniu się aktywności aminotransferaz należy 
rozważyć korzyści i ryzyko związane ze wznowieniem leczenia. Zaburzenia czynności wątroby
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Symkevi u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności wątroby, chyba że spodziewane korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Zaburzenia 
czynności nerek Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego 
Symkevi w skojarzeniu z iwakaftorem u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub 

ze schyłkową niewydolnością nerek. Pacjenci po przeszczepie narządu Nie przeprowadzono 
badań produktu leczniczego Symkevi w skojarzeniu z iwakaftorem u pacjentów chorych na 
mukowiscydozę po przebytym przeszczepie narządu. Z tego względu stosowanie produktu  
u pacjentów po przeszczepie narządu nie jest zalecane. Możliwe są interakcje z cyklosporyną 
lub takrolimusem. Interakcje z innymi produktami leczniczymi Induktory CYP3A: Ekspozycja 
na tezakaftor i iwakaftor może być zmniejszona podczas jednoczesnego stosowania 
induktorów CYP3A, co w rezultacie może prowadzić do zmniejszenia skuteczności produktu 
leczniczego Symkevi i iwakaftoru. W związku z tym nie zaleca się jednoczesnego stosowania  
z silnymi induktorami CYP3A. Inhibitory CYP3A: Podczas jednoczesnego stosowania silnych 
lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A należy dostosować dawkę produktu leczniczego 
Symkevi i iwakaftoru. Zaćma Zgłaszano przypadki niewrodzonego zmętnienia soczewki bez 
wpływu na ostrość widzenia u pacjentów z grupy dzieci i młodzieży leczonych produktem 
leczniczym Symkevi w skojarzeniu z iwakaftorem, a także iwakaftorem w monoterapii. 
Chociaż w niektórych przypadkach obecne były inne czynniki ryzyka (takie jak stosowanie 
kortykosteroidów i ekspozycja na promieniowanie), nie można wykluczyć potencjalnego 
ryzyka związanego z leczeniem. U dzieci i młodzieży, u których rozpoczynane jest leczenie 
produktem leczniczym Symkevi w skojarzeniu z iwakaftorem, zaleca się wykonywanie 
badań okulistycznych przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia. Działania niepożądane:
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęstszymi działaniami niepożądanymi 
występującymi u pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy otrzymywali produkt leczniczy 
Symkevi w skojarzeniu z iwakaftorem, określonymi na podstawie zbiorczych danych  
z kontrolowanych placebo badań III fazy, były ból głowy (14% w porównaniu z 11%  
w przypadku placebo) oraz zapalenie nosa i gardła (12% w porównaniu z 10% w przypadku  
placebo). Zestawienie działań niepożądanych Poniżej zestawiono działania niepożądane 
obserwowane podczas leczenia produktem leczniczym Symkevi w skojarzeniu  
z iwakaftorem u pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, które określono na podstawie danych 
zebranych z trzech kontrolowanych placebo badań klinicznych III fazy prowadzonych metodą 
podwójnie ślepej próby. Działania niepożądane wymieniono według klasyfikacji układów  
i narządów MedDRA oraz częstości występowania: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 
do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo 
rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych 
danych). Działania niepożądane u pacjentów leczonych produktem leczniczym
Symkevi w skojarzeniu z iwakaftorem: Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zapalenie nosa 
i gardła bardzo często; Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy bardzo często, zawroty 
głowy często; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: niedrożność 
zatok często; Zaburzenia żołądka i jelit: nudności często. Działania niepożądane
obserwowane w badaniach klinicznych u pacjentów leczonych iwakaftorem  
w monoterapii: Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenia górnych dróg oddechowych, 
zapalenie nosa i gardła bardzo często; zapalenie błony śluzowej nosa często; Zaburzenia 
układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy bardzo często; Zaburzenia ucha i błędnika: ból 
ucha, uczucie dyskomfortu w uchu, szumy uszne, przekrwienie błony bębenkowej, zaburzenia 
czynności układu przedsionkowego często; niedrożność ucha niezbyt często; Zaburzenia 
układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: ból jamy ustnej i gardła, niedrożność 
nosa bardzo często, niedrożność zatok, zaczerwienienie gardła często; Zaburzenia żołądka  
i jelit: ból brzucha, biegunka bardzo często; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona 
aktywność aminotransferaz bardzo często; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka  
bardzo często; Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zmiana guzkowata w piersi często; 
zapalenie piersi, ginekomastia, zaburzenia w obrębie brodawki sutkowej, ból w obrębie  
brodawki sutkowej niezbyt często; Badania diagnostyczne: obecność bakterii w plwocinie  
bardzo często. Wykaz substancji pomocniczych: Rdzeń tabletki Hypromelozy 
octanobursztynian, Sodu laurylosiarczan (E487), Hypromeloza (E464), Celuloza  
mikrokrystaliczna (E460(i)), Kroskarmeloza sodowa (E468), Magnezu stearynian (E470b). 
Otoczka tabletki Hypromeloza (E464), Hydroksypropyloceluloza (E463), Tytanu dwutlenek 
(E171), Talk (E553b), Żelaza tlenek żółty (E172). PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Vertex Pharmaceuticals
(Ireland) Limited, 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, D02 EK84 Irlandia. NUMER 
POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: EU/1/18/1306/001 nadany przez 
Komisję Europejską. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Produkt leczniczy wydawany na receptę 
do zastrzeżonego stosowania.

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej 
Europejskiej Agencji Leków https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
symkevi-epar-product-information_pl.pdf

Data ostatniej aktualizacji: 05.2020

Przed przepisaniem tego leku należy zapoznać się z aktualną charakterystyką produktu 
leczniczego dostępną na stronie https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/
html/h1306.htm zakładka „Annexes” na dole strony „Updated with” z datą ostatniej aktualizacji.

SIL wersja z dnia 10.07.2020
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