
Zkrácená informace 

Cosentyx 150 mg injekční roztok v předplněném peru 

Složení: Jedno předplněné pero obsahuje secukinumabum 150 mg v 1 ml. Indikace: Přípravek Cosentyx je indikován k léčbě středně těžké až těžké 
ložiskové psoriázy dospělých, *dospívajících a dětí od 6 let*, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Přípravek Cosentyx, samotný nebo 
v kombinaci s metotrexátem, je indikován k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, u nichž se nedostavila adekvátní odpověď na 
předchozí léčbu chorobu modifikujícími antirevmatiky. Přípravek Cosentyx je indikován k léčbě aktivní ankylozující spondylitidy u dospělých, kteří 
nedostatečně reagovali na konvenční léčbu. *Přípravek Cosentyx je indikován k léčbě aktivní non-radiografické axiální spondylartritidy s objektivními 
známkami zánětu indikovanými zvýšeným C-reaktivním proteinem (CRP) a/nebo zobrazením magnetickou rezonancí (MRI) u dospělých, kteří 
neodpovídají adekvátně na nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID).* Dávkování: Ložisková psoriáza u dospělých: Doporučená dávka je 300 mg 
sekukinumabu ve formě subkutánní injekce s iniciálním podáním v týdnech 0, 1, 2, 3 a 4, následovaná měsíční udržovací dávkou. Každá dávka 300 mg 
se podává v jedné subkutánní injekci 300 mg nebo ve dvou dílčích subkutánních injekcích po 150 mg. *Ložisková psoriáza u pediatrické populace 
(dospívající a děti od 6 let): Doporučená dávka se odvíjí od tělesné hmotnosti (viz níže) a  podává se ve formě subkutánní injekce s iniciálním podáním 
v týdnech 0, 1, 2, 3 a 4, následovaná měsíční udržovací dávkou. Každá dávka 75 mg je podána jako jedna subkutánní injekce 75 mg. Každá dávka 150 
mg je podána jako jedna subkutánní injekce 150 mg. Každá dávka 300 mg se podává v jedné subkutánní injekci 300 mg nebo ve dvou dílčích 
subkutánních injekcích po 150 mg. Doporučená dávka pro pediatrické pacienty s ložiskovou psoriázou (tělesná hmotnost v době podání/doporučená 
dávka): <25 kg/75 mg; 25 to <50 kg/75 mg; ≥50 kg/150 mg (U hmotnosti ≥50 kg může být dávka zvýšena na 300 mg. U některých pacientů může vyšší 
dávka znamenat větší prospěch.). Injekční roztok v předplněném peru s dávkou 150 mg není určen k podávání dětským pacientům s hmotností 
<50 kg. Pro podání v této populaci je vhodná dávka 150 mg ve formě prášku pro přípravu injekčního roztoku.* Psoriatická artritida: U pacientů se 
současně přítomnou středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou nebo u pacientů nedostatečně odpovídajících na anti-TNFα (IR), je doporučená 
dávka 300 mg ve formě subkutánní injekce s iniciálním podáním v týdnech 0, 1, 2, 3 a 4, následovaná měsíční udržovací dávkou. U ostatních pacientů 
je doporučená dávka 150 mg ve formě subkutánní injekce s iniciálním podáním v týdnech 0, 1, 2, 3 a 4, následovaná měsíční udržovací dávkou. *Dávka 
může být zvýšena na 300 mg na základě klinické odpovědi. Ankylozující spondylitida (AS, radiografická axiální spondylartritida): Doporučená dávka je 
150 mg ve formě subkutánní injekce s iniciálním podáním v týdnech 0, 1, 2, 3 a 4, následovaná měsíční udržovací dávkou. Dávka může být zvýšena na 
300 mg na základě klinické odpovědi. Každá dávka 300 mg se podává v jedné subkutánní injekci 300 mg nebo ve dvou dílčích subkutánních injekcích 
po 150 mg. Non-radiografická axiální spondylartritida (nr-axSpA): Doporučená dávka je 150 mg ve formě subkutánní injekce s iniciálním podáním 
v týdnech 0, 1, 2, 3 a 4, následovaná měsíční udržovací dávkou.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou 
látku. Klinicky významné aktivní infekce (např. aktivní tuberkulóza). Zvláštní upozornění/varování: Za účelem zlepšení sledovatelnosti biologických 
léčivých přípravků je nutné pečlivě zaznamenat název a číslo šarže podaného přípravku. Opatrnosti je zapotřebí, pokud se uvažuje o použití 
sekukinumabu u pacientů s chronickou infekcí nebo opakovanou infekcí v anamnéze. Pacienty je nutné poučit, aby vyhledali lékařskou pomoc, 
pokud se objeví známky nebo příznaky naznačující přítomnost infekce. Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je nutné pacienta pečlivě 
sledovat a nepodávat sekukinumab, dokud infekce neodezní. *Sekukinumab se nedoporučuje u pacientů se zánětlivým onemocněním střev. Pokud 
se u pacienta objeví známky a příznaky zánětlivého onemocnění střev nebo dojde-li k exacerbaci již existujícího zánětlivého onemocnění střev, je 
třeba sekukinumab vysadit a zahájit odpovídající lékařskou péči. * Pokud se objeví anafylaktická nebo jiné závažné alergické reakce, musí se podávání 
sekukinumabu okamžitě přerušit a zahájit vhodnou léčbu. *Před zahájením léčby přípravkem Cosentyx se doporučuje, aby byla u pediatrických 
pacientů provedena všechna věku odpovídající očkování podle současných pokynů pro očkování.* Živé vakcíny nesmí být podávány současně se 
sekukinumabem. Ve studiích s lupénkou nebyly vyhodnocovány bezpečnost a účinnost sekukinumabu v kombinaci s imunosupresivy, včetně 
biologické léčby, nebo fototerapií. Interakce: Ve studii u subjektů s ložiskovou psoriázou nebyly pozorovány interakce mezi sekukinumabem 
a midazolamem (substrát CYP3A4). Při současném podávání sekukinumabu s metotrexátem (MTX) a/nebo s kortikosteroidy nebyly v artritických 
studiích (včetně pacientů s psoriatickou artritidou a axiální spondylartritidou) pozorovány žádné interakce. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním 
věku musí během léčby a po dobu ještě nejméně 20 týdnů po ukončení terapie používat účinnou metodu kontracepce. Podávání přípravku Cosentyx 
v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Není známo, zda se sekukinumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem 
k možným nežádoucím účinkům sekukinumabu na kojené dítě je nutno na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro 
matku rozhodnout, zda během léčby a po dobu až 20 týdnů od ukončení léčby přerušit kojení nebo přerušit léčbu sekukinumabem. Nežádoucí 
účinky: Velmi časté: Infekce horních cest dýchacích. Časté: Orální herpes, tinea pedis, rinorea, diarea, *bolest hlavy, nauzea, únava*. Podmínky 
uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Jednorázová předplněná 
injekční stříkačka vložená do pera SensoReady, balení obsahuje 2 předplněná pera. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou 
informaci o přípravku. Reg. č.: EU/1/14/980/005. Datum registrace: 15.1.2015. Datum poslední revize textu SPC: 18.2.2021. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Novartis Europharm Limited, Vista Building Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko. 

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku. 

Novartis s. r. o., 
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, 
tel.: +420 225 775 111, www.novartis.cz, 
info.cz@novartis.comCZ
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