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Rebif je nyní schválen pro podávání 
během těhotenství a kojení. 1**

SCHVÁLENO  
od 17. 10. 2019

Rebif (interferon beta-1a) 
je nyní schválen 
pro podávání během 
těhotenství a kojení 1**

  ROZHODUJÍ 
ZKUŠENOSTI

 *  Výraz „a to mě nezastaví“ se vztahuje ke stavu mysli a k životnímu přístupu. Tento pojem nenaznačuje, jaký přínos může mít přípravek Rebif pro pacientky s relabující roztroušenou sklerózou. 
 ** Pokud je to klinicky indikováno, lze zvážit podání přípravku Rebif v těhotenství. Zkušenosti s expozicí během druhého a třetího trimestru jsou velmi omezené.
 1. Rebif SmPC 09/2019

Evropská léková agentura schválila 17. října 2019 změnu v SPC přípravku Rebif® (interferon β-1a).
Rebif® je nyní možné podávat během těhotenství a kojení. 
Stává se tak oporou pacientek s RS při plánování rodiny.

Aktualizované SPC přípravku Rebif®
Úpravy SPC léčivého přípravku Rebif® (všechny síly a balení) týkající se plánování rodičovství

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

TĚHOTENSTVÍ
Velké množství údajů (více než 1 000 ukončených těhotenství) z registrů a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh nenaznačuje zvýšené riziko závažných vrozených 
anomálií po expozici interferonu beta před početím nebo po expozici během prvního trimestru těhotenství. Délka expozice během prvního trimestru je však nejistá, 
neboť údaje byly shromažďovány v době, kdy bylo použití interferonu beta v těhotenství kontraindikováno a léčba byla pravděpodobně přerušena, jakmile bylo 
těhotenství zjištěno a/nebo potvrzeno. Zkušenosti s expozicí během druhého a třetího trimestru jsou velmi omezené.

Na základě údajů ze studií prováděných na zvířatech (viz bod 5.3) existuje možnost zvýšeného rizika spontánního potratu. Riziko spontánních potratů u těhotných žen 
vystavených interferonu beta nelze na základě aktuálně dostupných údajů adekvátně vyhodnotit, ale dosavadní údaje zvýšené riziko nenaznačují.

Pokud je to klinicky indikováno, lze zvážit podání přípravku Rebif® v těhotenství.

KOJENÍ
Dostupné omezené údaje o přestupu interferonu beta 1a do mateřského mléka spolu s chemickými/fyziologickými charakteristikami interferonu beta naznačují, 
že hladina interferonu beta 1a vylučovaného do lidského mateřského mléka je zanedbatelná. Neočekávají se žádné škodlivé účinky na kojené novorozence/kojence.

Přípravek Rebif® lze v období kojení podávat.

FERTILITA
Účinky přípravku Rebif® na fertilitu nebyly hodnoceny.

Kompletní SPC přípravku Rebif®

https://www.medimerck.cz/content/dam/web/healthcare/biopharma/medimerck/czech-republic/login/spc/SPC_REBIF.pdf

