
Ofev 100 mg és 150mg lágy kapszula 
rövidített alkalmazási előírás

•	 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll.

Összetétel: 100 mg illetve 150mg mg nintedanibot tartalmaz kapszulánként (eszilát formájában). Segédanyag-
ként szójalecitint is tartalmaz. Terápiás javallatok: Az Ofev idiopathiás pulmonalis fibrosis (IPF) kezelésére javallott 
felnőtteknél Adagolás és alkalmazás: Az Ofevkezelést az IPF iagnosztizálásában és kezelésében jártas orvosnak kell 
elkezdenie. Az ajánlott adag naponta kétszer 150 mg nintedanib, amelyet körülbelül 12 órás különbséggel kell beven-
ni. A 300 mg-os ajánlott maximális napi adagot nem szabad túllépni. Napi kétszer 100 mg-os dózis alkalmazása csak 
azoknál a betegeknél ajánlott, akik a napi kétszer 150 mg-os dózist nem tolerálják. Károsodott vesebetegek: Enyhe és 
közepes fokú vesekárosodásban szenvedő betegek esetében nincs szükség a kezdő adag módosítására. A nintedanib 
biztonságosságát, hatásosságát és farmakokinetikáját súlyos vesekárosodásban szenvedő betegeknél (kreati-
ninclearance < 30 ml/perc) nem vizsgálták.Károsodott májműködésű betegek: Enyhe májkárosodásban (Child 
Pugh A stádium) szenvedő betegeknél az Ofev ajánlott adagja 100 mg naponta kétszer, körülbelül 12 órás különbséggel 
bevéve. Enyhe májkárosodásban (Child Pugh A stádium) szenvedő betegeknél a mellékhatások kezelése érdekében 
megfontolandó a kezelés megszakítása vagy leállítása. Közepes (Child Pugh B) és súlyos (Child Pugh C) fokú májkáro-
sodásban szenvedő betegek esetében az Ofevkezelés nem ajánlott. Az alacsony testtömegű betegek (< 65 kg), az ázsiai, 
valamint a nőbetegek esetén a májenzimszintek megemelkedésének kockázata magasabb. Gyermekek vagy serdülők: 
Az Ofev biztonságosságát és hatásosságát 018 éves gyermekek esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló 
adatok. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával, földimogyoróval, illetve szójával  és bármely segédanyagával 
szembeni túlérzékenység. Terhesség és szoptatás: Óvintézkedésként a fogamzóképes korban levő nőbete-
geknek azt kell tanácsolni, hogy ne essenek teherbe a kezelés alatt. Mivel a nintedanib emberben is magzati káro-
sodást okozhat, terhesség alatt tilos alkalmazni. Az Ofev alkalmazásának ideje alatt a szoptatást fel kell függeszteni. 
Hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre: Az Ofev kismértékben befolyásolja a 
gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Fel kell hívni a betegek figyelmét, hogy legyenek 
óvatosak, ha az Ofevkezelés alatt gépjárművet vezetnek vagy gépeket kezelnek. Mellékhatások: A nintedanib alkal-
mazásával járó, leggyakrabban jelentett mellékhatások közé tartozott a hasmenés, a hányinger és a hányás, a hasi fáj-
dalom, a csökkent étvágy, a testtömegcsökkenés és a májenzimszintek emelkedése. Nagyon gyakori: Hasmenés, hány-
inger, hasi fájdalom. emelkedett májenzimszintek. Gyakori: Testtömegcsökkenés, csökkent étvágy, hányás, emelkedett 
ALT, AST, GGT, vérzés. Nem gyakori: pancreatitis, hypertonia, hyperbilirubinaemia,emelkedett alkalikus foszfatáz

(ALKP)szint a vérben, thrombocitopenia,dehydratio, gyógyszer indukált májkárosodás.

Farmakoterápiás csoport: daganatellenes szerek, protein-kináz inhibitorok, ATC kód: L01XE31. Hatásmechanizmus: 
A nintedanib egy kis molekulájú triozinkináz inhibitor, amely gátolja többek között a thrombocyta eredetű növekedési 
faktor receptor (PDGFR) α és ß típusát, a fibroblast növekedési faktor receptor (FGFR) 13as típusát és a VEG-
FR 13as típusát. A nintedanib gátolja az FGFR és PDGFR jelátviteli kaszkádok aktivációját, melyek 
kritikus szerepet játszanak az idiopathiás pulmonalis fibrosis kórfolyamatában alapvető fontosságú 
sejtek, a tüdő fibroblastjainak/myofibroblastjainak proliferációjában, migrációjában és differenciálódásában. A 
forgalomba hozatali engedély jogosultja: Boehringer Ingelheim International GmbH. A forgalomba hozatali engedély 
számai: EU/1/14/979/001-004.Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (SZ). TB támogatás mértéke: Eü 100 BNO J84 – 
az arra kijelölt centrumokban.  Magyar Közlöny 2017. évi 78. szám 7986. oldal 11-es pont. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17078.pdf
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OFEV 150mg 60x 708 417                                Eü 100 (J84) 62 300
OFEV 100mg 60x 472 625                                Eü 100 (J84) 62 300

A termékek árával kapcsolatban a változásokat a http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_
segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html - honlapon tudja 
követni. 
Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a részletes alkalmazási előírást!  
Az alkalmazási előírás dátuma: 2017.07.20.

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azono-
sítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.


