
Márk születésnapi buli

Nem, a migrénem csak egy  
sötét szobában tudom elviselni

Igen, ott leszek!

Az AJOVY migrén profilaxisára javallott olyan  
felnőtteknél, akiknek legalább  
4 migrénes napja van havonként1

  Több migrénmentes nap placebohoz képest,  
a hatás már az első héten érezhető1

  Hatékonysága még a nehezen kezelhető  
migrénben szenvedő betegeknél is bizonyított.*2

  Vizsgálták orális profilaktikumok együttes  
alkalmazásával és anélkül is1

  Jól tolerálható kezelési választás1,2

Mondjunk IGENT a több megélt pillanatra!

Bemutatjuk az AJOVY®  készítményt.
Az egyetlen engedélyezett anti-CGRP, amely  

havi és negyedéves adagolásban is alkalmazható.1

AJOVY 225 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben és  AJOVY 225 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban rövidített alkalmazási előírás
A gyógyszer neve: AJOVY 225 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben, AJOVY 225 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
Minőségi és mennyiségi összetétel: 225 mg fremanezumab előretöltött fecskendőnként. 225 mg fremanezumab előretöltött injekciós tollanként.
A fremanezumab rekombináns DNS-technológiával kínaihörcsög-ovarium (CHO) sejtekben előállított humanizált monoklonális antitest.
Terápiás javallatok:Az AJOVY migrén profilaxisára javallott olyan felnőtteknél, akiknek legalább 4 migrénes napjuk van havonként.
Adagolás és alkalmazás: A terápiát egy, a migrén diagnózisában és kezelésében tapasztalt orvosnak kell elindítania.Kétféle adagolás lehetséges: 225 mg 
havonta egyszer (havonkénti adagolás) vagy 675 mg háromhavonként (negyedévenkénti adagolás). Az adagolási rendek közötti váltás esetén az új adagolási 
rend első dózisát a korábbi adagolási rend soron következő, tervezett alkalmazásakor kell beadni. A fremanezumabkezelés megkezdésekor az egyidejűleg 
alkalmazott preventív jellegű migrénkezelés folytatható, ha azt a gyógyszer felírója szükségesnek találja (lásd 5.1 pont).
A kezelés előnyét a kezelés megkezdésétől számított 3 hónap elteltével értékelni kell. A kezelés folytatására vonatkozó mindennemű döntést az egyes 
betegre szabottan kell meghozni. Ezt követően javasolt rendszeresen értékelni a kezelés folytatásának szükségességét.
A speciális betegcsoportokra vonatkozó alkalmazást az alkalmazási előírás 4.2 pontja tartalmazza.
Az AJOVY kizárólag subcutan alkalmazható injekció. A beteg saját magának is beadhatja a készítményt, amennyiben egy egészségügyi szakember 
megtanította neki a subcutan injekció alkalmazásának technikáját. A beadásra vonatkozó további utasításokat lásd a 6.6 pontban.
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Nem végeztek formális klinikai gyógyszer interakciós vizsgálatokat az AJOVY-val. A fremanezumab 
tulajdonságai alapján nem várhatók farmakokinetikai kölcsönhatások. 

Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.
Nemkívánatos hatások, mellékhatások: : Nagyon gyakori: fájdalom az injekció helyén, induratio az injekció helyén, erythema az injekció helyén. Gyakori: 
viszketés az injekció helyén. Nem gyakori: kiütés az injekció helyén, túlérzékenysági reakciók. Ritka: anaphylaxiás reakció.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja/magyarországi képviselet: TEVA GmbH, Graf-Arco   Str. 3, 89079 Ulm, Németország/Teva Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Az alkalmazási előírás utolsó ellenőrzésének dátuma: 2022. május 06
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

AJOVY 225 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=182906

AJOVY 225 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=190148
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*A nehezen kezelhető betegek között epizodikus és krónikus migrénes betegek is voltak, akiknél korábban 2-4 sikertelen preventív kezelést dokumentáltak2

Hivatkozások: 1. AJOVY 225 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban alkalmazási előírás.   
2. Ferrari MD et al. Lancet 2019; doi: 10.1016/S0140-6736(19)31946-4.
CGRP = calcitonin gene-related peptide.

  Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszer-
biztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, 
hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.  A mellékhatások jelentésének 
módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.


