<<Title>>
Mottager
<<FirstName>> <<LastName>>
Mottager
Postadresse
<<MailWkpParentNames>>
Postadresse
Postnummer
og sted
<<MailWPK_1>>
Postnummer
og sted
<<MailAddress>>
<<MailZipcode>> <<MailCity>>

28. januar 2019
28. januar 2019

 LARTRUVO (olaratumab): resultater fra pålagt studie etter markedsføring bekreftet
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Ettersom denne studien ikke bekreftet klinisk effekt av Lartruvo, gjennomgår Lilly resultatene i
ANNOUNCE-studien og arbeider med globale myndigheter for å avgjøre nødvendige tiltak for
Lartruvo fremover.
Mens disse diskusjonene pågår, kan pasienter som er under behandling med Lartruvo fortsette
behandlingen i samarbeid med legen sin, dersom de har klinisk effekt.
Resultatene fra ANNOUNCE-studien støtter ikke oppstart av Lartruvo hos nye pasienter med
bløtvevssarkom.
Melding av bivirkninger
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som
mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning på elektronisk meldeskjema til
Legemiddelverket via
www.legemiddelverket.no/meldeskjema
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål vennligst ta kontakt med:
Arian Sadeghi, Sr Clinical Reseach Scientist Eli Lilly, på telefon +46 709604673
e-post sadeghi_arian@lilly.com
eller
Medisinsk Informasjon på
telefon +47 22 88 18 00 (kontortid), e-post scan_medinfo@lilly.com

Vennlig hilsen
Eli Lilly Norge AS
...sign...
Dr. Arash Tahbaz MD
Senior Medical Director, UK, Ireland and the Nordics

Lartruvo preparatomtale: Se www.legemiddelsok.no eller felleskatalogen.no
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