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Skrócona informacja o leku Ofev®

Ofev 100 mg oraz 150
. zawiera odpowiednio 100 mg lub 150 mg nintedanibu (w postaci 

ezylanu). mg 
zawiera odpowiednio 1,2 mg lub 1,8 mg lecytyny sojowej. . Produkt 
leczniczy Ofev 100 mg i 150 mg 

odpowiednio w kolorze brzoskwiniowym z nadrukowanym z jednej strony 
lub „150”. Wskazania do stosowania:

idiopathic pulmonary fibrosis, IPF). Produkt leczniczy Ofev
wskazany do stosowania u

. Produkt 
leczniczy Ofev jest wskazany do stosowania u d

-ILD).
Dawkowanie i sposób podawania:
zakresie leczenia chorób, w których produkt leczniczy Ofev jest zatwierdzony. Dawkowanie Zalecana 
dawka nintedanibu to 150 mg -godzinnych 

Dawka 100 pacjentów, którzy 

pacjent nie 
dawki dodatkowej. Nie stoso

dawki dobowej 300 mg. Dostosowanie dawki produktu leczniczego 
Ofev, oprócz stosownego leczenia objawowego (patrz punkty 

ia
okresowe

dawce (150 mg mg dwa razy na 
mg

leczenia produktem Ofev. pomimo 
odpowiedniego leczenia objawowego (w
zmniejszenie dawki lub
(100 razie utrzym

leczenia produktem leczniczym Ofev (patrz punkt
). W razie przerwania leczenia z powodu 

aminotransferazy asparaginowej (AspAT) lub aminotransferazy alaninowej (AlAT) do poziomu 
> 3 x aminotransferaz

mg dwa 
mg

punkty ).
Szczególne populacje pacjentów 65 lat)
wieku nie zaobserwowano

acjenta. U pacjentów 
75

.

irens kreatyniny < 30 ml/min).
Zalecana dawka produktu Ofev u pacjentów z (A

w skali Child-Pugh) wynosi 100 w godzin. W razie
u pacjentów z w

skali Child-Pugh) Nie badano
i u pacjentów z

B i C w skali Child-Pugh. z
umiarkowanym (B w skali Child-Pugh) w skali Child-Pugh)

.
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lat. Sposób podawania Produkt 
leczniczy Ofev 
po

Przeciwwskazania: n
. Specjalne 

stosowania: Biegunka
(patrz punkt .

U
i trakcie pierwszych 3 W okresie po wprowadzeniu produktu 

gospodarki elektrolitowej. Pacjentów 
produkty lecznicze, np. loperamid; 

zmniejszenia dawki lub przerwania leczenia. Leczenie produktem 
mg

(150 mg

(patrz punkt
t

2,1% pacjentów, a wymioty 
1,4% pacjentów.

mg
dawce (150 mg
leczenie produktem leczniczym Ofev. ani

-
skali Child-
produktem Ofev takich pacjentów (patrz punkt Dawkowanie i sposób podawania). Z powodu 

-Pugh). 
-

produktu Ofev (patrz punkt Dawkowanie i sposób podawania). Podczas leczenia nintedanibem 

produktem leczniczym Ofev.
dwóch

klinicznie. (AlAT, 
AspAT, fosfataza alkaliczna (ALP), gamma-glutamylotransferaza (GGT), patrz punkt

przerwaniu podawania produktu leczniczego. W razie oznaczenia 
aminotransferaz (AspAT x duktu 

aminotransferaz
mg

zmniejszonej dawce (100 mg
(patrz punkt Dawkowanie i sposób podawania

np.
U pacjentów z 65 kg), 

z wiekiem pacjentów, 
stanowi czynnik ryzyka 

U pacjentów 
niektórych
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. W trakcie leczenia 

(patrz 
punkt Dawkowanie i sposób podawania: Dostosowanie dawki). Krwawienia Zahamowanie 
naczyniowo-

Pacjenci ze znanym ryzykiem krwawienia, w ty

klinicznych. innych 

produkty lecznicze lub inne produkty lecznicze 
takich leków). ntów 

potencjalne ryzyko. -zatorowe klinicznych wykluczono 
pacjentów z przebytym W badaniach klinicznych 

- w
leczniczy Ofev w porównaniu z 0,7% w badaniach INPULSIS; 
0,9% w w porównaniu z 0,9% w
placebo w badaniu INBUILD; 0,7% w porównaniu 
z 0,7% w badaniu SENSCIS). W

o odsetka pacjentów w

grupie 

w gru
leczniczy Ofev w porównaniu z 0,9% w

-naczyniowych, w tym z 

podmiotowe lub przedmiotowe .

stosowania leku Ofev
-zatorowa

W badaniach klinicznych nie obserwowano 
zakrzepowo-

-zatorowe. Perforacja 
przewodu pokarmowego i

0,3% w obydwu grupach leczenia. mechanizm
e przewodu pokarmowego. W

okresie po wprowadzeniu produktu do przypadki perforacji przewodu pokarmowego
oraz przypadki

my brzusznej jelit w wywiadzie lub 

j 4 tygodnie po zabiegu chirurgicznym jamy brzusznej. 
W przypadku pacjentów, u których dojdzie do perforacji przewodu pokarmowego lub 

enia produktem leczniczym 
Ofev. W leczniczego Ofev
po
i innych czynników ryzyka.

nie ze wskazaniami 
klinicznymi.
leczniczego Ofev u pacjentów z Z bada INBUILD i SENSCIS wykluczono 
pacjentó 2 l/min/m² lub pozajelitowe 
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pacjentów z tylko wtedy, gdy 
U pacjentów z

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano 

Jednoczesne podawanie z pirfenidonem Jednoczesne leczenie nintedanibem z pirfenidonem 
badano w dedykowanym badaniu farmakokinetycznym z

w
zyka jednoczesnego stosowania nintedanibu i pirfenidonu. W

.

Reakcja alergiczna

: W badaniach 
klinicznych i w okresie po dopus

.
ch, patrz punkt

. Tabelaryczne ze Tabela 1 zawiera 

1/100 
do < 1/1 000 do < 1/ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko 
(< 1/10 .
Tabela 1:

i
preferowany termin

Idiopatyczne 

,

z ILD
o fenotypie 

Choroba 

Zaburzenia krwi i

Zaburzenia metabolizmu i 

Odwodnienie ieznana
Zaburzenia serca

ieznana
Zaburzenia naczyniowe

Krwawienie (patrz 
punkt

)

rozwarstwienie ieznana ieznana

jelit
Biegunka



5

Bóle brzucha
Wymioty Bardzo 
Zapalenie trzustki Nieznana

Polekowe uszkodzenie 

aminotransferazy 
alaninowej (AlAT)

aminotransferazy 
asparaginowej (AspAT)

gammaglutamylotransferazy 
(GGT)
Hiperbilirubinemia ieznana

fosfatazy alkalicznej (ALP)
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

ieznana
Zaburzenia nerek i dróg moczowych

punkt Specjalne 

)

Biegunka W badaniach klinicznych 
jelit. U

pacjentów zdarzenia te leczono lekami przeciwbiegunkowymi, zmniejszeniem dawki lub 
tymczasowym przerwaniem leczenia (patrz punkt
stosowania). Tabela
Tabela 2: Biegunka w badaniach klinicznych w tygodni

INPULSIS INBUILD SENSCIS
Placebo Ofev Placebo Ofev Placebo Ofev

Biegunka 18,4% 62,4% 23,9% 66,9% 31,6% 75,7%

biegunka 0,5% 3,3% 0,9% 2,4% 1,0% 4,2%

Biegunka 

zmniejszenia 
dawki produktu 
leczniczego 
Ofev

0% 10,7% 0,9% 16,0% 1,0% 22,2%

Biegunka 

przerwania 
leczenia 

0,2% 4,4% 0,3% 5,7% 0,3% 6,9%
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produktem 
leczniczym 
Ofev

W badaniach INPULSIS
)

pacjentów leczonych produktem leczniczym Ofev w porównaniu z 2,6% pacjentów 
badaniu INBUILD

22,6% pacjentów leczonych produktem leczniczym Ofev w porównaniu z 5,7% pacjentów 
SENSCIS

pacjentów leczonych produktem leczniczym Ofev w porównaniu z 3,1% pacjentów 

Dalsze informacje na temat szczególnych 

odpowiednio w punktach
Dawkowanie i sposób podawania. Krwawienie W

pacjentów leczonych produktem leczniczym Ofev 
lub w
w porównaniu z 7,8% w badaniach INPULSIS; 11,1% w grupie 

porównaniu z 12,7% w
w badaniu INBUILD; 11,1% w porównaniu 
z 8,3% w
w enie z nosa o
w 2 grupach leczenia (1,3% w grupie 

porównaniu z 1,4% w
w badaniach INPULSIS; 0,9% w
w porównaniu z 1,5% w badaniu INBUILD; 1,4% w grupie 

porównaniu z 0,7% badaniu 
SENSCIS). Zdarzenia w postaci krwawienia w okresie po dopuszczeniu 

stosowania). Po dopuszczeniu produktu 

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, faks: +48 22 49-21-
309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Niemcy. Numery pozwole na 
dopuszczenie do obrotu: Ofev 100 mg, 150 . 60 x 1
perforowanych blistrach z folii Al/Al podzielonych na dawki pojedyncze. EU/1/14/979/002,
EU/1/14/979/004, Data zatwierdzenia lub 

07.01.2021. Produkt leczniczy wydawany 
- Rpz.

Wersja nr 12 opracowana na podstawie decyzji KE C(2021)125 z dnia 07.01.2021.

Wersja zatwierdzona przez:
Senior Medical Affairs Manager ___________________________________

Wersja opracowana przez: 
Joanna Ilczuk, Senior RA Specialist___________________________________


