
Dear Healthcare professional,

At Fresenius Kabi our high-quality and competitive biosimilars offering is part of our passion and commitment 
to unlocking access to life-changing medicines for more patients.

We are also dedicated to support healthcare professionals by bringing together panels of experts in a series of 
webinars where we will explore a holistic approach to patient care in inflammatory disease.

We welcome you to join our next webinar on Thursday, June 17 by clicking on the link below

Click here to register

Learn more about 
Fresenius Kabi Biosimilars

17 June 2021 | 18:00–19:00 CEST

Beyond Biosimilars: A holistic approach to inflammatory disease

IDACIO® (adalimumab) Rx, F. L04AB04 (TNF-alfa-hämmare).  
SPC oktober 2020.
40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta samt lösning i förfylld 
injektionspenna.
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Terapeutiska indikationer: Reumatoid artrit: Idacio i kombination 
med metotrexat är indicerat för: Behandling av måttlig till svår, aktiv 
reumatoid artrit hos vuxna patienter när andra sjukdomsmodifierande 
anti-reumatiska läkemedel inklusive metotrexat inte haft tillräcklig 
effekt. Behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit 
hos vuxna som inte tidigare behandlats med metotrexat. Idacio kan 
ges som monoterapi då metotrexat inte tolereras eller när fortsatt 
behandling med metotrexat är olämplig. Juvenil idiopatisk artrit: I 
kombination med metotrexat för behandling av aktiv polyartikulär 
juvenil idiopatisk artrit, hos patienter från 2 års ålder som har svarat 
otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande anti-reumatiska 
läkemedel (DMARDs). Behandling av aktiv entesitrelaterad artrit hos 
patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar 
konventionell terapi. Axial spondylartrit: Behandling av svår aktiv 
ankyloserande spondylit hos vuxna som inte svarat tillfredställande 

på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial 
spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken 
på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat 
tillräckligt på, eller är intoleranta mot icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel. Psoriasisartrit: Behandling av aktiv och progredierande 
psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande anti-
reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Psoriasis: Behandling 
av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som 
är aktuella för systemisk behandling. Hidradenitis suppu-rativa (HS): 
Behandling av måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (acne 
inversa) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som inte har svarat 
tillräckligt på konventionell systemisk HS-behandling. Crohns sjukdom: 
Behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna 
patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat behandling 
med kortiko-steroider och/eller immunosuppressiv behandling; eller 
som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för sådan 
behandling. Ulcerös kolit: Behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös 
kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell 
behandling omfattande kortikosteroider och 6 merkaptopurin (6 MP) 
eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras 

eller är kontraindicerad. Uveit: Behandling av icke-infektiös intermediär, 
bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på 
kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande 
behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är 
lämpligt. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen 
eller mot något hjälpämne, måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA klass III/
IV), aktiv tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis 
och andra opportunistiska infektioner.
Innehavare av godkännande för försäljning: 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH. 
Nummer på godkännande för försäljning: 
EU/1/19/1356/001, EU/1/19/1356/002, samt EU/1/19/1356/003.
Detta är en förkortad produktresumé. 
Idacio finns som injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld 
injektionspenna, 40 mg.
För fullständig information om: Indikationer, kontraindikationer, 
varningar och försiktighet, biverkningar och dosering, se: www.fass.se 
eller www.fresenius-kabi.se
Fresenius Kabi AB Marknadsbolaget, 751 74 Uppsala

Malnutrition & Vit. D deficiency in 
patients with chronic GI diseases

Prof. Željko Krznaric, Croatia

Management of Iron deficiency 
and anemia in IBD

Prof. Axel Dignass, Germany

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget 

751 74 Uppsala
FKS BIOSIM 189 4 2021

RECEPIENT: GASTROENTEROLOGISTS 
COPY: HEAD OF GASTROENTEROLOGY CLINIC

http://Biosimilar-webinars.fresenius-kabi.com
https://www.fresenius-kabi.com/se/

