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Idacio (adalimumab) Rx, F. L04AB04 (TNF-alfa-hämmare) SPC Juli 2019
40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta samt lösning i förfylld injektionspenna.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Läkemedlets namn: Idacio. Aktiv substans: adalimumab. Förteckning över hjälp- 
ämnen: Natriumdivätefosfatdihydrat, Dinatriumfosfatdihydrat, Mannitol, Natriumklorid, 
Citronsyramonohydrat, Natriumcitrat, Polysorbat 80, Natriumhydroxid (för pH-juste-
ring), Vatten för injektions-vätskor. 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-reuma-
tiska 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 kombi- 
nation med metotrexat för behandling av aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, 
hos patienter från 2 års ålder som har svarat otillräckligt på en eller flera sjuk- 
domsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Behandling av aktiv entesit-
relaterad 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 suppurativa 
(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 kortikosteroider 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 kontra- 
indicerad. 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. Dosering och administreringssätt: Idacio administreras via subkutan 
injektion. Behandling med Idacio bör initieras och övervakas av specialist med er-
farenhet av diagnos och behandling av tillstånd där Idacio är indicerat. Oftalmologer 
rekommenderas att konsultera en lämplig specialist innan behandling med Idacio 
påbörjas. Patienter som behandlas med Idacio ska ges ett speciellt patientkort. Efter 
noggrann instruktion i injektionsteknik, kan patienterna själva injicera Idacio om deras 
läkare beslutar att det är lämpligt och om de kan få medicinsk uppföljning vid behov. 
Observera att Idacio endast finns i styrkan 40 mg, vilket måste tas i beaktande för 
vissa barnindikationer som kan kräva lägre doser än 40 mg. För fullständig information 
om dosering vänligen se: www.fass.se 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 oppor- 
tunistiska infektioner. Varningar och försiktighet: Patienter som tar TNF-antagonister 
är mer mottagliga för allvarliga infektioner. Patienter måste därför monitoreras nog- 
grant med avseende på infektioner, inklusive tuberkulos, före, under och efter behand- 
ling med Idacio. Allvarliga infektioner, inklusive sepsis, pga. bakteriell, mykobakteriell, 
invasiva svamp-, parasit-, virus- eller andra opportunistiska infektioner såsom listerios, 
legionella och pneumocystis har rapporterats hos patienter som får adalimumab. 
Samtidig administrering av adalimumab med andra biologiska DMARDs eller andra 
TNF-antagonister rekommenderas inte baserat på den möjliga ökade risken för 
infektioner, inklusive allvarliga infektioner och andra potentiella farmakologiska 
interaktioner. Behandling med Idacio ska avbrytas om patienten utvecklar en allvarlig 
infektion. Tuberkulos, HBV och Hepatit C tester ska utföras innan behandling med 
Idacio påbörjas. Avbryt behandling med Idacio om symptom på demyeliserande sjudom 
uppstår. Biverkningar: De mest rapporterade biverkningarna är infektioner (såsom naso- 
faryngit, övre luftvägsinfektioner och sinuit), reaktioner på injektionsstället (erytem, 
klåda, blödning, smärta eller svullnad), huvudvärk och muskuloskeletal smärta. 
Allvarliga biverkningar har rapporterats för adalimumab. TNF-antagonister såsom 
adalimumab påverkar immunsystemet och dess användning i kroppens försvar mot 
infektion och cancer. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2 oC – 8 oC). 
Får ej frysas. Förvaras i ytterförpackningen. Ljuskänsligt. 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. För fullständig information hänvisas till den 
fullständiga produktresumén på www.fass.se



IDACIO® FÖRFYLLD 
PENNA med inbyggd enkelhet

En förfylld engångsspruta med 29G-nål för subkutan 

självadministrering (40 mg/0,8 ml).

Säkerhet

•  Det passiva nålskyddet1 skyddar 

automatiskt nålen när injektionen är slutförd

Lätthanterlig

•  Den förfyllda sprutan är utrustad med 

fingerflänsar1 för att vara lättare att 

använda och hantera

•  Latexfri nålhatt och kolpropp av 

syntetiskt gummi1

Innovativ nål

•  Studier visar att 29G-nålar ger 
mindre smärta än 27G-nålar3

IDACIO® förfylld penna har 
fått ”Ease of Use”-certifiering 
för lättanvändbarhet från 
den amerikanska reumatiker- 
organisationen US Arthritis 
Foundation4

Säkerhet

•  Stort genomskinligt fönster1 så att 

användaren kan se att läkemedlet har injicerats

•  Kombination av visuella signaler och 
ljudsignaler1

•   Nålskydd för att skydda från oavsiktliga nålstick1

Lätthanterlig

•    Kappen har låg trycktröskel 
för att vara lätt för användaren att trycka in1

•  Latexfri nålhatt och kolvpropp av syntetiskt gummi1

•  Användbarheten har testats 
noggrant av patienter med reumatoid artrit2

•  Studier visar att 29G-nålar ger mindre 
smärta än 27G-nålar3

IDACIO®: utvecklat 
för att hjälpa dina 
patienter

•  IDACIO® är ett resultat av 

Fresenius Kabis värderingar och 

ständiga eftersträvande att sätta 

patienterna i fokus, med mottot 

”caring for life”

•  IDACIO®, tillverkas på en väletablerad 

anläggning i Europa. Det är ett pris- 

värt alternativ av hög kvalitet för dina 

patienter

•  IDACIO®, har utvärderats i en 

robust klinisk prövning med switch 

för att visa effekt efter byte från 

referensprodukten5

•  IDACIO®, har två användarvänliga 

administreringssätt som har 

utvecklats särskilt för att underlätta 

för dina patienter1

IDACIO® FÖRFYLLD 
SPRUTA: designad för att vara 

säker och lätthanterlig för patienterna


