
 
Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem ávísa Olumiant® (baricítíníb) 

Í þessu skjali eru mikilvægar upplýsingar til aðstoðar við upphaflegt samtal við sjúklinga þegar Olumiant er 
ávísað. Þær á að lesa ásamt Samantekt á eiginleikum lyfs (SPC) sem er að finna á www.serlyfjaskra.is.  

Olumiant er sértækur og afturkræfur hemill á JAK1/JAK2, 
ætlaður til meðferðar við bráðaofnæmishúðbólgu og 
blettaskalla. 

 

Sjúklingakortið sem afhenda skal sjúklingum (má einnig 
finna í pakkningu lyfsins) inniheldur upplýsingar sem 
sjúklingurinn þarf að vera meðvitaður/meðvituð um áður 
en meðferð með Olumiant hefst og meðan á henni stendur. 

Ráðlegðu sjúklingnum að hafa kortið ávallt við höndina og 
að sýna það öðru heilbrigðisstarfsfólki sem kemur að 
læknishjálp og/eða meðferðinni. 

 

Upplýsingar sem hér er að finna auðvelda áhættustjórnun 
varðandi: 

• Meðgöngu og brjóstagjöf 
• Sýkingar 
• Breytingar á blóðfitu 
• Segarek í bláæðum 

 
Við upphaflegt samtal við sjúklinga á að: 
• Afhenda hverjum sjúklingi sjúklingakort 
• Upplýsa sjúklinga um að lesa eigi kortið ásamt 

fylgiseðlinum. 
 
Meðganga og brjóstagjöf 
 
Þessi atriði á að ræða við kvenkyns sjúklinga á 
barneignaraldri: 
• Ekki má nota Olumiant á meðgöngu. Enn er ekki 

komin næg reynsla á notkun Olumiant til að ákvarða 
hvort óhætt sé að nota lyfið á meðgöngu. Ef þungun er 
fyrirhuguð skal hætta notkun Olumiant. 

• Konur sem hafa barn á brjósti eða hafa í hyggju að 
hafa barn á brjósti mega ekki nota Olumiant. Þar 
sem ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort Olumiant 
berst í brjóstamjólk er ekki vitað hvort óhætt sé að 
nota lyfið meðan á brjóstagjöf stendur. 

 
Af þessum sökum er mikilvægt að: 
• Spyrja konur hvort þær séu þungaðar, gætu verið 

þungaðar eða hafi í hyggju að verða þungaðar áður en 
Olumiant er ávísað handa þeim.  

• Segja konum að nota örugga getnaðarvörn meðan á 
meðferðinni stendur og í a.m.k. 1 viku eftir að henni 
lýkur (vegna stutts helmingunartíma Olumiant). 

• Segja konum að láta lækninn vita tafarlaust ef þær 
halda að þær gætu verið þungaðar eða ef þungun er 

Forklínískar bakgrunnsupplýsingar varðandi öryggi 

Eins og lýst er í köflum 4.6 og 5.3 í Samantekt á 
eiginleikum lyfs hafa dýrarannsóknir sýnt skertan 
fósturvöxt og vanskapanir á beinagrind við útsetningu 
sem er ≥10 sinnum útsetning hjá mönnum. 

Þar sem ekki liggja fyrir fullnægjandi gögn um notkun 
Olumiant á meðgöngu hjá mönnum er þýðing þessara 
forklínísku niðurstaðna fyrir notkun hjá konum ekki 
þekkt. Því eru ráðleggingar varðandi notkun á meðgöngu 
veittar í varúðarskyni. 
 

Sýkingar 

 
Olumiant eykur hugsanlega hættu á sýkingum og 
veiruendurvirkjun. 

Mikilvægt er að gefa sjúklingum fyrirmæli um að leita 
tafarlaust til læknis ef fram koma ummerki eða einkenni 
sem benda til sýkingar, til að tryggja tafarlaust mat og 
viðeigandi meðferð. 
 
• Gera hlé á notkun Olumiant ef um er að ræða herpes 

zoster sýkingu eða aðra sýkingu sem ekki svarar 
venjubundinni meðferð. Ekki skal hefja meðferð 
með Olumiant að nýju fyrr en sýkingin er horfin. 

• Skima á sjúklinga til að útiloka virka berkla og 
veirulifrarbólgu áður en meðferð með Olumiant er 
hafin. 

• Ekki á að nota lifandi, veikluð bóluefni rétt áður en 
meðferð með Olumiant hefst eða meðan á henni 
stendur. 

 
Breytingar á blóðfitum 
 
Í klínískum rannsóknum á bráðaofnæmishúðbólgu og 
blettaskalla sást aukning á blóðfitum eftir 12 vikur. 
Meðalgildi heildarkólesteróls og LDL-kólesteróls fóru 
hækkandi til og með viku 52. Engar breytingar sáust á 
LDL/HDL hlutfalli.  
 
Af þessum sökum er mikilvægt að: 
• Meta blóðfitugildi um það bil 12 vikum eftir að 

meðferð með Olumiant er hafin. 
• Meðhöndla sjúklinga í samræmi við klínískar 

leiðbeiningar um blóðfituhækkun eftir það. 
• Leiðrétta hækkun á LDL kólesteróli með 

statínmeðferð ef þörf krefur. 
 



staðfest, til að unnt sé að eiga við þær nauðsynlegar 
samræður um hugsanlega áhættu. 

Segarek í bláæðum 
 
Tilkynnt hefur verið um einkenni segamyndunar í 
djúplægum bláæðum og lungnablóðrek hjá sjúklingum 
sem fá Olumiant. Gæta skal varúðar við notkun 
Olumiant hjá sjúklingum með áhættuþætti fyrir 
segamyndun í djúplægum bláæðum eða lungnablóðreki, 
svo sem hár aldur, offita, saga um segamyndun í 
djúplægum bláæðum eða lungnablóðrek og hjá 
sjúklingum sem gangast undir skurðaðgerð með 
hreyfingarleysi í kjölfar aðgerðar. Ef klínísk einkenni 
segamyndunar í djúplægum bláæðum eða 
lungnablóðreks koma fram á að hætta meðferð með 
Olumiant, meta ástand sjúklinga eins fljótt og kostur er 
og hefja síðan viðeigandi meðferð. 
 
Af þessum sökum er mikilvægt að gefa sjúklingum 
fyrirmæli um að láta þig vita tafarlaust ef þeir finna 
fyrir einhverjum eftirtalinna einkenna: 

• Þrota eða verk í fótlegg 
• Hita eða roða í fótlegg 
• Óvæntri mæði 
• Hröðum andardrætti 
• Brjóstverk 
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