
▼COTELLIC (kobimetinib) 20 mg tabletter, filmdrasjerte «Roche»  
– Vedlegg til «Kjære helsepersonell-brev» (april 2017) 
 
Følgende informasjon skal oppdateres i preparatomtalen (SPC): 
 
Pkt. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte 
 
Råd for dosejustering ved blødning 
Grad 4 tilfeller eller hjerneblødning: Behandlingen med Cotellic bør avbrytes. Behandlingen med Cotellic 
bør seponeres permanent ved blødningstilfeller som er forbundet med Cotellic. 
 
Grad 3 tilfeller: Behandlingen med Cotellic bør avbrytes under evalueringen for å unngå enhver potensiell 
medvirkning til hendelsen. Det finnes ingen effektdata for dosejustering av Cotellic ved blødningstilfeller. 
Klinisk skjønn bør benyttes dersom det vurderes å gjenoppta behandling med Cotellic. Dersom klinisk 
indisert, kan dosering med vemurafenib fortsette når behandlingen med Cotellic avbrytes. 
 
Råd for dosejustering ved rabdomyolyse og økning i kreatinfosfokinase (CPK) 
 
Rabdomyolyse eller symptomatisk forhøyet CPK 
Behandling med Cotellic bør avbrytes. Hvis rabdomyolyse eller symptomatisk forhøyet CPK ikke bedres 
innen 4 uker, bør behandling med Cotellic seponeres permanent. Hvis alvorlighetsgraden er bedret med 
minst én grad innen 4 uker, kan behandlingen med Cotellic gjenopptas med en dose redusert med 20 mg, 
dersom klinisk indisert. Pasientene bør monitoreres nøye. Dosering med vemurafenib kan fortsette når 
behandlingen med Cotellic er endret. 
 
Asymptomatisk forhøyet CPK 
Grad 4: Behandling med Cotellic bør avbrytes. Hvis forhøyet CPK ikke bedres til grad ≤ 3 innen 4 uker 
etter doseavbrudd, bør behandlingen med Cotellic seponeres permanent. Hvis CPK bedres til grad ≤ 3 
innen 4 uker, kan behandlingen med Cotellic gjenopptas dersom klinisk relevant, med en dose redusert 
med 20 mg og pasienten nøye monitoreres. Dosering med vemurafenib kan fortsette når behandlingen 
med Cotellic er endret. 
 
Grad ≤3: Etter at rabdomyolyse er utelukket, er det ikke nødvendig å justere dosen med Cotellic. 
 
 
Pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler 
 
Blødning 
Blødningstilfeller, inkludert større blødninger, kan forekomme (se pkt. 4.8). 
 
Det bør utvises forsiktighet hos pasienter med ytterligere risikofaktorer for blødning, slik som 
hjernemetastaser, og/eller hos pasienter som samtidig bruker legemidler som øker risikoen for blødning 
(inkludert blodplatehemmere eller antikoagulasjonsbehandling). For håndtering av blødninger, se pkt. 4.2. 
 
 
Rabdomyolyse og økning i kreatinfosfokinase (CPK) 
Rabdomyolyse er rapportert hos pasienter som får Cotellic (se pkt. 4.8). 
 
Dersom rabdomyolyse er diagnostisert, bør behandlingen med Cotellic avbrytes og CPK-nivå og andre 
symptomer overvåkes inntil bedring. Avhengig av alvorlighetsgraden av rabdomyolyse, kan det være 
nødvendig å redusere dosen eller seponere behandlingen (se pkt. 4.2). 
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Forhøyet CPK til grad 3 og 4, inkludert asymptomatisk økning over baseline, forekom også hos pasienter 
som fikk Cotellic sammen med vemurafenib i kliniske studier (se pkt. 4.8). Median tid til første forekomst 
av forhøyet CPK til grad 3 eller 4 var 16 dager (variasjon: 11 dager til 10 måneder); median tid til 
fullstendig bedring var 16 dager (variasjon: 2 dager til 15 måneder). 
 
Serum CPK og kreatininnivå bør måles før oppstart av behandling for å etablere baseline-verdier, og 
deretter følges opp månedlig under behandlingen, eller som klinisk indisert. Dersom serum CPK er 
forhøyet, se etter tegn og symptomer på rabdomyolyse eller andre årsaker. Avhengig av 
alvorlighetsgraden av symptomene eller CPK-økning; behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller 
seponering av behandlingen kan være nødvendig (se pkt. 4.2). 
 
 
Pkt. 4.8 Bivirkninger 
 
Oppdatering i tabell 3, Bivirkninger hos pasienter behandlet med Cotellic i kombinasjon med 
vemurafenib i studien GO28141: 
Organklasse: Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett 
Mindre vanlige bivirkninger: Rabdomyolyse*** 
*** Vennligst se avsnittet om Rabdomyolyse under “Beskrivelse av utvalgte bivirkninger” 
 
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 
 
Blødninger 
Blødninger er hyppigere rapportert i armen med Cotellic pluss vemurafenib enn i armen med placebo 
pluss vemurafenib (alle typer og grader: 13 % vs.7 %). Median tid til første hendelse var 6,1 måneder i 
armen med Cotellic pluss vemurafenib. 
 
De fleste av tilfellene var grad 1 eller 2 og ikke-alvorlige (12 % av pasientene i armen med Cotellic pluss 
vemurafenib vs. 7 % av pasientene i armen med placebo pluss vemurafenib). De fleste tilfellene ble 
normalisert uten endring i Cotellic dosen.  
Tilfeller med store blødninger (inkludert intrakranielle og gastrointestinale blødninger) er rapportert etter 
markedsføring. Risikoen for blødning kan øke ved samtidig behandling med blodplatehemmere eller 
antikoagulantia. Hvis blødning oppstår, gi klinisk relevant behandling (se pkt. 4.2 og 4.4).  
 
Rabdomyolyse 
Rabdomyolyse er rapportert etter markedsføring. Tegn eller symptomer på rabdomyolyse berettiger en 
egnet klinisk evaluering og behandling som indisert, sammen med dosejustering eller seponering av 
Cotellic i henhold til alvorlighetsgraden av bivirkningen (se pkt. 4.2 og 4.4). 
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