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Kyprolis® (karfilzomib) 60 mg, 30 mg  és 10 mg por oldatos infúzióhoz.  
(A forgalomba hozatali engedély számai: 60 mg – EU/1/15/1060/001,  
30 mg – EU/1/15/1060/003, 10 mg – EU/1/15/1060/002)
Bővebb információért olvassa el a készítmény alkalmazási előírását. 

A hatályos alkalmazási előírás elérhetősége: 
EMA:  
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/kyprolis-epar-product-information_hu.pdf 
EC: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1060.htm  
OGYÉI: http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/
Az alkalmazási előírás szövegellenőrzésének utolsó dátuma: 2021. április.

Árak és támogatások:
TB támogatással forgalomban lévő Kyprolis® készítmény: 

• Kyprolis® 60 mg por oldatos infúzióhoz termelői ára 369 157,00 Ft, 
• Kyprolis® 30 mg por oldatos infúzióhoz termelői ára 184 578,00 Ft, 
• Kyprolis® 10 mg por oldatos infúzióhoz termelői ára 61 526,00 Ft. 

Forrás: http://www.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 – 
Érvényesség kezdete: 2021. október 1.

Támogatott indikációk: 9/1993. (IV. 2) NM rendelet, 1/A. számú melléklete. Tételes elszámolás alá eső 
hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre: 7/a1.
https://njt.hu/jogszabaly/1993-9-20-3D 
Hatályos: 2021. október 1.-tól Elérési útvonal: Nemzeti jogszabálytár
Finanszírozási protokoll: 31/2010. (V.13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről, 19. melléklet.
Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131312.385164
Hatályos: 2020. július 1-től, Elérési útvonal: Nemzeti jogszabálytár

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 jogosultja 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.

* A medián válasz ideje az ASPIRE## és ENDEAVOR### vizsgálatokban.
** Komplett válasz (complete response).
# Post hoc analízis.
## ASPIRE: a KRd27 és az Rd összehasonlítása a hatásosság és biztonságosság alapján 792, relabáló 
myeloma multiplexes betegnél, akiknél korábban már 1-3 kezelési protokollt alkalmaztak (randomizált, 
open-label vizsgálat).3

### ENDEAVOR: a Kd56 és Vd összehasonlítása a hatásosság és biztonságosság alapján 929, relabáló 
myeloma multiplexes betegnél, akinél korábban már 1-3 kezelési protokollt alkalmaztak (fázis 3, 
randomizált, open-label vizsgálat)4
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JAVALLAT: A KYPROLIS® – daratumumabbal és dexametazonnal, vagy lenalidomiddal és dexametazonnal, vagy pedig önmagában adott dexametazonnal kombinálva 
– olyan, myeloma multiplexes felnőtt betegek kezelésére javallott, akik korábban már legalább egy kezelésben részesültek.6
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