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▼ Dessa läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt 
identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje 
misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i SPC:n om hur man rapporterar biverkningar.



Dosmodifieringar vid biverkningar1,2 Dosering och administreringssätt1

Dosmodifieringar av Nerlynx rekommenderas baserat på patientens individuella säkerhet och tolerabilitet. Hanteringen 
av vissa biverkningar kan kräva dosavbrott och/eller dosminskning enligt specifikationerna i produktresumén.1

Den rekommenderade dosen Nerlynx är 240 mg (6 tabletter x 40 mg) som tas oralt en gång dagligen, kontinuerligt under ett år. Nerlynx 
ska intas med mat, helst på morgonen. Patienterna ska starta behandlingen inom 1 år efter avslutad behandling med trastuzumab.

Starta diarréprofylax med den första dosen av NERLYNX 
för att minimera svårighetsgrad, frekvens och duration av diarré.2
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1. Nerlynx (neratinib 40 mg film-coated tablets) Summary of Product Characteristics. Last update 25/04/2022 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nerlynx
2. Barcenas C.H. et al https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.05.012

NERLYNX treatment  should be initiated and supervised by a physician experienced in the use of anticancer medicinal products.
NERLYNX does not require any special temperature storage conditions1
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Pierre Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden.
infonorden@pierre-fabre.com, www.pierrefabrepharma.se
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Nerlynx® (neratinib), Farmakoterapeutisk grupp: Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2) tyrosinkinashämmare, 
L01EH02, Filmdragerad tablett 40 mg, Rx,F

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Indikation: Nerlynx är avsett för utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonreceptorpositiv HER2-
överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett 
år sedan.

Varningsföreskrifter: Neratinib metaboliseras främst av CYP3A4 och är ett P-gp-substrat. Läs avsnitten om 
kontraindikationer, varningar och försiktighet samt interaktioner innan förskrivning. Nerlynx är kontraindicerat vid 
gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C).  Samtidig administrering av neratinib med grapefrukt/granatäpple eller med 
protonpumpshämmare rekommenderas inte. Nerlynx bör inte användas under graviditet om inte kvinnans kliniska tillstånd 
kräver behandling med neratinib.

För dosering, uppgift om förpackning och priser, samt mer information se www.fass.se. Datum för översyn av  
produktresumén:  2022-04-25

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse,  kontakta biverkningsenheten på Pierre-Fabre Pharma Norden AB. 
Telefon: 08-625 33 50. Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.


