
Vill Du veta mera om 
Ontozry® (cenobamat)?
När passar det Dig bäst? 

Inbjudan till digital produktinformation.
Ontozry är avsett 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 
antiepileptiska läkemedel.

När? Vecka 8, 2022
21/2 - kl 12:30-13:00, 15:30-16:00
22/2 - kl 12:30-13:00, 15:30-16:00
23/2 - kl 12:30-13:00, 15:30-16:00
25/2 - kl 12:30-13:00, 15:30-16:00

Vecka 9, 2022
1/3 - kl 12:30-13:00, 15:30-16:00
2/3 - kl 12:30-13:00, 15:30-16:00
4/3 - kl 12:30-13:00, 15:30-16:00

Microsoft Teams Var? 



Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att 
Ontozry® (cenobamat) ska ingå i högkostnadsskyddet. Ontozry är en 
tilläggsbehandling för vuxna med epilepsi och fokala anfall som inte 
kontrollerats tillräckligt trots behandling med minst två 
antiepileptika.

Vi vill gärna berätta det viktigaste om Ontozry, hur dess 
dubbla verkningsmekanism skiljer sig från andra 
behandlingsalternativ, samt visa effektdata gällande 
minskad anfallsfrekvens och anfallsfrihet1

Mötet genomförs digitalt.

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till 
maria.gutkenigam@angelinipharma.com eller 
diana.stejmar@angelinipharma.com med ditt namn, befattning, dag 
och tid som du önskar deltaga samt vilken region du arbetar i. 

Efter anmälan får du ett mail med information och möteslänk. Vi 
behöver din anmälan senast 24 timmar innan mötet. 

Du behöver ingen speciell progamvara för att kunna delta och 
du kan ansluta till mötet med telefon (smartphone), dator eller 
iPad, men enheten behöver ha en högtalare. 

Hur du anmäler dig

Reference:
1. ONTOZRY SmPC Okt 2021. fass.se
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Angelini Pharma har sitt nordiska 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 etablerade sig i Norden 2021.

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: Angelini Pharma S.p.A.  Lokal kontakt: Angelini Pharma 
Nordics, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm. Datum för senaste översyn av SPC: 10/2021. För AUP och ytterligare 
information, se www.fass.se.        Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Angelini Pharma

Läs mer om oss och anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev:       
 https://arvelletx.se  

Varmt välkommen önskar vi på 
Angelini Pharma Nordics!

nordics@angelinipharma.com 
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