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Ágæti heilbrigðisstarfsmaður,               Garðabær 6. september 2021  

Fabrazyme (agalsidase beta) fræðsluefni 
_________________________________________________________________________ 

Uppfærsla vegna nýrra öryggisupplýsinga 

Útgáfa: 3 

Yfirfarið af Lyfjastofnun: Júní 2021 

Dreift til heilbrigðisstarfsmanna: September 2021 

Helstu breytingar: Áhersla lögð á áhættuna við mistök við lyfjagjöf heima og 

möguleg ofnæmisviðbrögð. Notkunarleiðbeiningar bættar auk 

þess sem dagbók er nú sem stakur bæklingur (var áður hluti 

af handbók fyrir sjúklinga).  

Elda efni til förgunar: Útgáfa 2 frá september 2018 

Meðfylgjandi: o A Guide for Healthcare Professionals Treating Patients 

with Fabry Disease 

o Handbók fyrir sjúklinga með Fabry-sjúkdóm sem fá 

innrennslisgjöf með Fabrazyme heima 

o Dagbók fyrir innrennslisgjöf heima með Fabrazyme 

Viðtakendur: Sérfræðingar sem sinna sjúklingum með Fabry-sjúkdóm, 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Vesturlands, LSH 

nýrnadeild, apótek og blöndun. Viðtakendur eru hvattir til að 

láta aðra heilbrigðisstarfsmenn vita um fræðsluefnið eftir því 

sem við á. 

Fleiri eintök af fræðsluefni veitir: Elín Hrönn Ólafsdóttir, elinhronn@vistor.is, s. 535 7183 

Rafrænt fræðsluefni og SmPC:   sjá www.serlyfjaskra.is. 

Genzyme hefur uppfært Fabrazyme fræðsluefnið að kröfu Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) í mars 2021. 

Texti efnisins hefur verið samþykktur af Lyfjastofnun Evrópu (EMA) og Lyfjastofnun og samanstendur af 

fræðsluefni fyrir heilbrigðisstarfsmenn, handbók fyrir sjúklinga og dagbók fyrir innrennslisgjöf heima með 

Fabrazyme. Fræðsluefnið fyrir heilbrigðisstarfsfólk er á ensku og fræðsluefnið fyrir sjúklinga er á 

íslensku. Heilbrigðisstarfsfólk skal afhenda sjúklingum, sem fá innrennsli með Fabrazyme heima, 

handbók fyrir sjúklinga og dagbók fyrir innrennslisgjöf. Heilbrigðisstarfsfólk skal fylla út dagbókina í 

fræðsluefni sjúklinga og brýna fyrir sjúklingum að skrá hverja meðhöndlun heima í dagbókina og hafa 

hana ávallt meðferðis í læknisheimsóknir og heim aftur. 

Meðfylgjandi er uppfært fræðsluefni ætlað heilbrigðisstarfsmönnum og sjúklingum, útgáfa 3. Útgáfa 2 

sem áður var dreift er nú úrelt, vinsamlegast fargið eldra efni. 

Fræðsluefnið er útbúið og því dreift til að uppfylla kröfur lyfjayfirvalda, en markmiðið er að auka öryggi 

og tryggja rétta notkun lyfsins. 

Viðtakendur þessa fræðsluefnis eru: Sérfræðingar sem sinna sjúklingum með Fabry-sjúkdóm, 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Vesturlands, LSH nýrnadeild, apótek/blöndun LSH, FSA og 

Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. 

Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu til 

Lyfjastofnunar:  www.lyfjastofnun.is. 

Með bestu kveðju, 

 
Anne Lise Karslgot Hestvik 

Country Medical Lead 

Sanofi Genzyme Norge 
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