Meddelande till sjukvårdspersonal om tillgången på Cerezyme® (imiglukeras)
Fortsatt begränsad tillgång på läkemedlet

26 april 2010
Bäste sjukvårdspersonal!
Efter det senaste meddelandet i februari 2010 om att tillgången på Cerezyme skulle vara tillbaka på
normala nivåer den 16 april 2010, vill Genzyme nu informera om fortsatt begränsad tillgång på
Cerezyme.
• Genzyme har upptäckt en felaktighet i utrustningen i produktionsanläggningen i Allston. Detta
får till följd att den begränsade tillgången på Cerezyme på den europeiska marknaden kvarstår.
För tillfället har Genzyme endast tillräckligt med Cerezyme för att täcka 50 % av den globala
efterfrågan.
• Genzyme förlänger härmed tiden för de tillfälliga rekommendationerna att gälla minst fram
till i slutet av juli 2010 i ett försök att garantera patienter med livshotande Gauchers sjukdom
fortsatt behandling med Cerezyme. Behandlingsrekommendationerna från föregående
meddelande till sjukvårdspersonal (oktober 2009) gäller fortfarande.
• Alla patienter, särskilt de som får Cerezyme i lägre dos eller med längre intervall, ska
kontrolleras noga med avseende på förändringar av hemoglobin‐, trombocyt‐ och
chitotriosidasnivåer efter behov, vid starten och därefter varannan månad. Vuxna med
sjukdomsexacerbation vid reducerad dos eller behandlingsavbrott löper risk för progressiv
sjukdomsutveckling eller komplikationer. Dessa patienter bör återgå till den ursprungliga
Cerezyme‐behandlingen, alternativt bör annan behandling övervägas.
• Alla allvarliga och/eller oväntade misstänkta biverkningar av Cerezyme ska på vanligt sätt
rapporteras till Läkemedelverkets Regionala Biverkningscentra (blanketter och adresser
hittas på www.lakemedelsverket.se eller i FASS) och läkarna påminns om att anteckna
batchnummer i patientjournalen.
Detta är tillfälliga rekommendationer och innebär ingen förändring av nu gällande godkänd
produktinformation för Cerezyme. Rekommendationerna är endast giltiga tills problemet med den
begränsade tillgången har lösts.
Om du behöver ytterligare information går det bra att kontakta Genzyme lokalt via e‐post (Anita
Nyström, anita.nystrom@genzyme.com) eller telefon (070‐271 00 07).
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