Tammikuu 2022

Sarilumabin [Kevzara®] saatavuudessa rajoituksia
Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,
Fimean kanssa sovitusti Sanofi haluaa tiedottaa seuraavista tärkeistä sarilumabia koskevista seikoista.
Yhteenveto
•

Tämänhetkisten kysyntäennusteiden perusteella Suomessa Kevzara®-valmisteen (sarilumabi) saatavuuden
odotetaan olevan rajoittunutta 1.2.2022 alkaen. Saatavuusrajoitus koskee seuraavaa pakkausmuotoa:
o esitäytetty kynä, 200 mg

•

Suomessa Kevzara®-valmisteen (sarilumabin) saatavuushäiriön odotetaan päättyvän 17.2.2022.

Saatavuushäiriön taustaa
•

•

•
•

•
•

1

Kevzara® on interleukiini-6- (IL-6-) reseptorin antagonisti, joka on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean aktiivisen
nivelreuman hoitoon aikuisille, joilla ei ole saatu riittävää vastetta yhdellä tai useammalla taudinkulkua
muuttavalla reumalääkkeellä (DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs) tai jotka eivät siedä niitä.
Sanofi on havainnut, että sarilumabin (Kevzara®-valmisteen) maailmanlaajuinen kysyntä on kasvanut. (Tämä
johtuu IL-6-reseptorin salpaajien maailmanlaajuisen kysynnän kasvusta ja elokuun 2021 puolessavälissä
ilmoitetuista tosilitsumabin saatavuushäiriöstä1.)
Tämän poikkeuksellisen kysynnän vuoksi nykyisten ennusteiden perusteella on odotettavissa, että Kevzara®
200 mg esitäytetyn kynän saatavuudessa tulee olemaan rajoituksia 17.2.2022 asti.
Eri maiden viranomaiset ja kansainväliset terveysviranomaiset ovat suositelleet IL-6-reseptorin salpaajien
käyttöä vaikeaa tai kriittistä COVID-19-tautia sairastavien potilaiden hoitoon. Sarilumabia ei ole hyväksytty eikä
sille ole myönnetty hätäkäyttölupaa käytettäväksi COVID-19-taudin hoitoon maailman missään maassa, ja
Sanofi asettaa edelleen etusijalle sarilumabin toimittamisen nivelreumaa sairastaville potilaille, jotka täyttävät
käyttöaiheen kriteerit.
Sanofi tekee parhaansa huolehtiakseen saatavuudesta ja minimoidakseen tämän kysynnän kasvun vaikutukset.
Olemme sitoutuneet tiedottamaan aktiivisesti ja ajantasaisesti tilanteen kehittymisestä.
Kehotamme ottamaan saatavuusrajoitukset huomioon hoitopäätöksiä tehtäessä.
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(referenced October 15th, 2021).
Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, (PL 505), 02100 ESPOO
puh. 0201 200 300, faksi 0201 200 499
ALV rek., Y-tunnus/Business Identity Code 1048723-8
www.sanofi.fi

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Terveydenhuollon ammattilaisten on ilmoitettava käyttöaiheesta poikkeavasta sarilumabin käytöstä kansallisen
spontaanin ilmoitusjärjestelmän mukaisesti Fimeaan, riippumatta siitä, liittyykö käyttöön haittavaikutuksia.
Fimea:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA
Yrityksen yhteystiedot
Sanofi Oy, Lääkeinformaatio, pharmacovigilance.finland@sanofi.com,
puh: 0201 200 368

Parhain terveisin,

Lotta Vassilev
Sanofi Genzyme Country Medical head, Sanofi Oy
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