
Ontozry® (cenobamat) 12,5 mg odragerad tablett samt 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg filmdragerade tabletter. Rx (F). Ontozry är indicerat som tilläggsbehandling av fokala anfall, 
med eller utan sekundär generalisering hos vuxna patienter med epilepsi, som inte kontrollerats tillräckligt trots tidigare behandling med minst två antiepileptika. ATC-kod: N03AX25 - 
antiepileptika, övriga antiepileptika. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, ärftligt kort QT-syndrom. Varningar: Patienter ska uppsöka 
läkare om tecken på självmordstankar/självmordsbeteende uppstår, samt om tecken och symptom på läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) inträffar. Innehåller 
laktos. Cenobamat kan minska exponeringen av substanser som metaboliseras via CYP3A4, CYP2B6 samt öka exponeringen av substanser som metaboliseras via CYP2C19. Cenobamat 
rekommenderas inte till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel eller vid amning. MAH: Arvelle Therapeutics Netherlands B.V.  Lokal kontakt: Arvelle Therapeutics – An Angelini 
Pharma Company, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm. Datum för senaste översyn av SPC: 05/2021. För AUP och ytterligare information, se www.fass.se.   Detta läkemedel är föremål 
för utökad övervakning.

Till verksamhetschef/bokningsansvarig med kopia till berörda medarbetare som behandlar patienter med epilepsi.

Arvelle Therapeutics, an Angelini Pharma Company bjuder in till: 

Livesänd digital föreläsning
8, 9 och 10 nov 2021 kl 12:00 –13:00 

Raising the bar: How soon should we detect drug-resistant epilepsy?

Omkring en tredjedel av dem som behandlas med läkemedel mot 
epilepsi blir inte anfallsfria.1 Hur hittar och hanterar vi patienter med 
terapiresistent epilepsi? Görs tillräckligt eller kan det göras annorlunda? 

Varmt välkommen att ta del av föreläsningen med Toledo samt möjlighet  
till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

1. Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi, Socialstyrelsen, Artikelnummer 2019-2-8.
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12:00 – 12:10
Välkomna & Introduktion av Arvelle Therapeutics an 
Angelini Pharma Company och cenobamat, Arvelle  
Therapeutics/Angelini Pharma

12:10 – 12:40
Raising the bar: How soon should we detect 
drug-resistant epilepsy? 
Manuel Toledo MD, PhD is currently the Head of the 
Epilepsy Unit of Vall d´Hebron Hospital in Barcelona, Spain. 

His academic and clinical research interests comprise 
neuroimaging in epilepsy, neuro-oncology, antiepileptic 
drug development, status epilepticus, cognition in  
epilepsy, and sleep and epilepsy. Dr Toledo is actively 
involved in professional societies in Spain and abroad: He is 
the Secretary of the Epilepsy Group Steering Committee 
(Spanish Neurology Society); Treasurer of the Steering 
Committee (Spanish Epilepsy Society); and a Steering 
Committee Member of the International Bureau against 
Epilepsy Spanish chapter.  

He has attended and presented at over 230 international 
congresses in the fields of epilepsy and neurology, and 
he has published over 100 original research articles 
which have featured in leading peer-reviewed journals. 

12:40-13:00 
Frågor och diskussion

Du/Ni anmäler er till den digitala föreläsningen genom 
att maila till maria.gutkenigam@angelinipharma.com 
eller diana.stejmar@angelinipharma.com.

Det är samma program alla dagarna, så ange vilket datum 
du/ni vill deltaga, namn, befattning och klinik. Ange också 
om ni i samband med mötet önskar ett fysiskt besök, då 
vi kommer och visar föreläsningen för er. 

Vid möten där vi fysiskt kommer till er bjuder Arvelle 
Therapeutics/Angelini Pharma i enlighet med LiF:s 
regelverk på enklare lunch i samband med den digitala 
föreläsningen. 

Efter anmälan får du ett mail med information och 
möteslänk. Vi behöver din anmälan senast 2021-11-03.

Du/Ni behöver ingen speciell programvara för att kunna 
deltaga och kan ansluta till mötet med telefon (smart-
phone), dator eller surfplatta. Enheten måste ha tillgång 
till internet och en högtalare.

Mötet kommer att sändas via Zoom.

Viss produktinformation kan förekomma under mötet.

Information om Arvelle Therapeutics, an Angelini Pharma Company

•  Arvelle Therapeutics ingår nu i Angelini-gruppen, med nordiskt kontor i Stockholm och globalt huvudkontor i Rom.
• Angelini Pharma är ett forskande läkemedelsbolag som grundades i Italien för mer än 100 år sedan.
•  Vår forskning fokuserar särskilt på att utveckla behandlingar inom CNS, smärta, ovanliga sjukdomar samt receptfria 

läkemedel. Vi är för närvarande involverade i över 30 kliniska studier. 
• Angelini Pharma har 3000 anställda och våra produkter finns i fler än 70 länder. 
• Angelini Pharma Nordics etablerar sig i Norden 2021. Här finner ni mer information om oss: www.arvelletx.se


