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Terápiás javallat:
Az Nplate® a primer immun thrombocytopenia (ITP) kezelésére javallott olyan felnőtt betegeknél, akik az 
egyéb (pl. kortikoszteroidokkal, immunglobulinokkal végzett) kezelésekre nem reagálnak.1

Az Nplate® por oldatos injekcióhoz a krónikus primer immun thrombocytopenia (ITP) kezelésére javallott 
olyan egy éves vagy annál idősebb gyermekeknél és serdülőknél, akik az egyéb (pl. kortikoszteroidokkal, 
immunglobulinokkal végzett) kezelésekre nem reagálnak.1

†  Ebben a II. fázisú, egykarú vizsgálatban az Nplate®-kezelést minden betegnél fokozatosan leállították 
legkésőbb 12 hónap után. A vizsgálatban a kezelés nélküli remisszió a másodlagos végpont volt. Az első 
TPO-RA-ként Nplate®-et kapó betegek 32 %-a ért el TFR*-t. (n=75, ≤6 hónapja primer ITP-ben szenvedő 
felnőtt betegek)  A 12 hónapos vizsgálat során a válaszarány >90% volt, a vérlemezke-válasz már medián 
2,1 hét után jelentkezett. A legtöbb betegnél (20/24) a kezelés leállítása előtt elkezdődött a remisszió.*,1,2

*  Spontán válasz vagy kezelés nélküli remisszió a ≥ 50 x 109/l-es vérlemezkeszám legalább 6 hónapig 
tartó fennmaradása bármilyen a vérlemezkeszám növelésére szolgáló gyógyszer alkalmazása nélkül.1,2

Rövidítések: ITP = immune thrombocytopenia; TFR = treatment free remission; TPO-RA = thrombopoietin 
receptor agonist
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Nplate® (romiplosztim) 250 mikrogramm por és oldószer oldatos injekcióhoz, EU/1/08/497/005  
(1 x 250 mcg port tartalmazó injekciós üveg + 1 oldószeres előretöltött fecskendő + 1 injekciós üveg 
adapter + 1 tű + 1 fecskendő + 4 alkoholos törlő)
Nplate® (romiplosztim) 250 mikrogramm por oldatos injekcióhoz, EU/1/08/497/001 (1 x 250mcg port 
tartalmazó injekciós üveg)
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Az Nplate® alkalmazási előírásának és 
betegtájékoztatójának elérhetősége:
EMA: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nplate-epar-product-information_
hu.pdf
EC: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h497.htm
OGYÉI: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/
A szöveg ellenőrzésének utolsó dátuma: 2021. január.
Árak és támogatások:
TB támogatással forgalomban lévő Nplate készítmény: 
- NPLATE 250 MIKROGRAMM POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ, EU/1/08/497/005  (1x250mcg 
porüveg +1 oldószeres előretöltött fecskendő+1 injekciós üveg adapter+1 tű+1 fecskendő+4 alkoholos törlő) 
Bruttó fogyasztói ár: 196 035,- Ft; Bruttó TB támogatás: 195 735,- Ft; Térítési díj: 300,- Ft
- NPLATE 250 MIKROGRAMM POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ, EU/1/08/497/001 (1x250mcg porüveg)
Bruttó fogyasztói ár: 196 035,- Ft; Bruttó TB támogatás: 195 735,- Ft; Térítési díj: 300,- Ft
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/
egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html 
Elérési útvonal:  
Főoldal>Felső menü>Szakmának>Kiemelt szakmai területek>Gyógyszer/Gyógyászati segédeszköz/
Gyógyfürdő támogatások>Publikus gyógyszertörzs  (PUPHA)>Végleges törzs> Publikus Gyógyszertörzs – 
2021. október 1./ Publikálás ideje: 2021. szeptember 27. 
Támogatott indikációk:
32/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. 2. sz. mell. Az emelt, kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó 
betegcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre. EÜ100 56.
https://njt.hu/jogszabaly/2004-32-20-0M 
Hatályos: 2021. szeptember 6-tól
Elérési útvonal:  
Nemzeti Jogszabálytár
Készítmények felsorolása:
http://neak.gov.hu//data/cms1029894/EU_kiemelt_tamogatasi_lista__2021_10_01.pdf 
Elérési útvonal:  
Főoldal>Felső menü>Szakmának>Gyógyszer/Gyógyászati segédeszköz/Gyógyfürdő 
támogatások>Egészségügyi szakembereknek>Eü ponton történő rendelhetőség>A kiemelt indikációhoz 
kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre/ 
Érvényesség kezdete: 2021. október 1. 
Kérjük, a tudomására jutó, a gyógyszer használatával összefüggésbe hozható mellékhatás gyanúját jelentse 
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a https://www.ogyei.gov.
hu/egeszsegugyi_szakemberek honlapon található on-line bejelentő-felületen keresztül, vagy a honlapról 
letölthető mellékhatás-bejelentő lapon, mely visszaküldhető levélben (OGYÉI, 1372 Budapest, Pf. 450), faxon  
(+36 1 886 9472), vagy e-mailben (adr.box@ogyei.gov.hu), vagy a forgalomba hozatali engedély jogosult helyi 
képviseletének: az Amgen Kft-nek a +36 1 354 4700 telefonszámon, vagy a +36 80 981 363-as faxszámon, illetve az  
eu-hu-safety@amgen.com e-mail címen.
Minden jog fenntartva.
A dokumentum lezárásának ideje: 2021. október 1.
A dokumentum sorszáma: HU-NPL-1021-00001
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