VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS

Bromsa MS
med en tablett

Indikation:
AUBAGIO 14 mg är indicerat för behandling
av vuxna patienter med skovvis förlöpande
multipel skleros (MS).

Dosering1

Monitorering av behandling1
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6 månader

ALAT var 14:e dag

• 14 mg peroralt
• 1 tablett en gång om dagen
• Ingen dostitrering är nödvändig
• Tillgänglig i 28 och 84 förpackning

Administrering1
• Kan tas med eller utan mat

Var 8:e
vecka

Fullständigt blodstatus
(inkl differentialräkning
och trombocyter)

Fullständigt blodstatus
(inkl differentialräkning och trombocyter)
vid tecken på infektion

Graviditetstest

Preventivmedel

BT

BT periodisk
Grafisk framställt av Sanofi Genzyme från AUBAGIO SPC

• Kan tas vid valfri tidpunkt under dagen

AUBAGIO – en tablett en gång om dagen
• Signifikant effekt på både skovfrekvens
och funktionsnedsättning jämfört med
placebo1
• Säkerhetsprofilen var densamma genom
fyra kliniska studier med upp till nio års
uppföljning1-4
• En tablett om dagen, med eller utan mat1

Byte till AUBAGIO1
Patienten kan byta direkt från interferon beta
eller glatirameracetat till AUBAGIO.

AUBAGIO® (teriflunomid) F, Rx, L04AA31, är en filmdragerad
tablett för peroral användning. Indikation: Behandling av
vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).
Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är
14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med
allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor
i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel.
Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats.
För ytterligare information se www.fass.se. Varning och för
siktighet: För information se www.fass.se. Datum för senaste
översynen av SPC: Oktober 2015. Aubagio subventioneras
endast för patienter som inte uppnått behandlings
målen med interferon ß-preparat, eller när behandling
med interferon ß-preparat inte är ett lämpligt alternativ.
t Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
För ytterligare information om pris och förpackning se
www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av
Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel
kontakta infoavd@sanofi.com.
Ref: 1. Aubagio SPC. 2. Vermesch P, et al. Mult Scler 2014
20(6)705-16. 3. Freedman M, et al. Poster P3.150, AAN
2014. 4. Miller et al. Lancet Neurol 2014;13:977-86.
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