Tento léèivý pøípravek podléhá dalímu sledování. To umoní rychlé získání nových informací o bezpeènosti. ádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli
podezøení na neádoucí úèinky. Podrobnosti o hláení neádoucích úèinkù viz Souhrn údajù o pøípravku, bod 4.8.
Zkrácená informace  Aimovig 70 mg injekèní roztok v pøedplnìném peru  Aimovig 140 mg injekèní roztok v pøedplnìném peru  Sloení: Jedno pøedplnìné pero
obsahuje erenumabum 70 mg nebo 140 mg. Indikace: Pøípravek Aimovig je indikován k profylaxi migrény u dospìlých, kteøí trpí migrénou nejménì 4 dny v mìsíci.
Dávkování: Doporuèená dávka je 70 mg erenumabu kadé 4 týdny. U nìkterých pacientù mùe být prospìné podat dávku 140 mg kadé 4 týdny. Dávku 140 mg je nutné
podat buï jako jednu podkoní 140 mg injekci nebo jako dvì podkoní 70 mg injekce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léèivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.
Zvlátní upozornìní/varování: Krytka hrotu pøedplnìné injekèní støíkaèky/pera pøípravku Aimovig obsahuje suený pøírodní latex (kauèuk), který mùe vyvolat alergickou
reakci u osob citlivých na latex. *Po uvedení pøípravku na trh byly u erenumabu hláeny závané hypersenzitivní reakce vèetnì vyráky, angioedému a anafylaktických
reakcí. Zácpa je èastým neádoucím úèinkem pøípravku Aimovig a je obvykle lehká nebo støednì tìká. Ve vìtinì pøípadù byl nástup hláen po první dávce pøípravku
Aimovig; nicménì u pacientù se zácpa objevila i pozdìji bìhem léèby. Ve vìtinì pøípadù zácpa odeznìla do tøí mìsícù. V období po uvedení pøípravku na trh byla
u erenumabu hláena zácpa se závanými komplikacemi. V nìkterých pøípadech byla nutná hospitalizace, vèetnì pøípadù, kdy byl nutný chirurgický zákrok. Zácpa
v anamnéze nebo souèasné uívání léèivých pøípravkù spojených se sníenou gastrointestinální motilitou mùe zvýit riziko závanìjí zácpy a monosti komplikací
souvisejících se zácpou. Pacienti mají být upozornìni na riziko zácpy a musí být pouèeni, aby vyhledali lékaøskou pomoc v pøípadì, e zácpa nezmizí nebo se zhorí. Pokud se
u pacientù objeví zácpa, mají okamitì vyhledat lékaøskou pomoc. Zácpa musí být léèena neprodlenì, jakmile je to z klinického hlediska vhodné. Pøi tìké zácpì má být
zváeno pøeruení léèby.* Interakce: Vzhledem k metabolickým cestám monoklonálních protilátek se neoèekává vliv na expozici souèasnì podaných léèivých pøípravkù. Ve
studii na zdravých dobrovolnících nebyla pozorována interakce s perorálními kontraceptivy (ethinyl estradiol/norgestimát). Tìhotenství a kojení: Podávání pøípravku
Aimovig v tìhotenství se z preventivních dùvodù nedoporuèuje. O pouívání pøípravku Aimovig bìhem kojení je moné uvaovat pouze v pøípadech, kdy je to klinicky nezbytné.
Neádoucí úèinky: Èasté: *Reakce z pøecitlivìlosti vèetnì anafylaxe, angioedému, vyráky, zduøení/edému a kopøivky*, zácpa, pruritus, svalové køeèe, reakce v místì
vpichu. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladnièce (2 °C - 8 °C). Chraòte pøed mrazem. Uchovávejte pøedplnìná pera v krabièce, aby byl pøípravek chránìn pøed
svìtlem. Po vyjmutí z chladnièky musí být pøípravek Aimovig pouit bìhem 14 dní, pokud bude uchováván pøi pokojové teplotì (do 25°C), nebo znehodnocen. Pokud je
uchováván pøi vyí teplotì nebo po delí dobu, musí být znehodnocen. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Jedna pøedplnìná injekèní støíkaèka,
1 pøedplnìné pero nebo víceèetné balení obsahující 3 pøedplnìná pera. Na trhu nemusí být vechny velikosti balení. Poznámka: Døíve ne lék pøedepíete, pøeètìte si peèlivì
úplnou informaci o pøípravku. Reg. è.: EU/1/18/1293/001-002, 004-005. Datum registrace: 26.7.2018. Datum poslední revize textu SPC: 25.8.2020. Dritel
rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Vista Building Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko. Výdej pøípravku je vázán na lékaøský pøedpis. Pøípravek je
hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojitìní pouze v síle 140 mg.
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