کپسول انتریک کوتد
پیــش از شــروع مصــرف ایــن دارو ،محتــوای دفترچــه
راهنمــا را بــه دقــت مطالعــه کنیــد.

پيـش از شـروع مصـرف زادیوا® محتـواي دفترچه راهنمـا را به دقـت مطالعه کنيد.
ایـن دفترچه راهنما دربرگیرنده پاسـخ شـایعترین سـواالت در مـورد داروی زادیوا®
اسـت .درصورتـي کـه پاسـخ تمامي سـواالت شـما در ايـن دفترچـه راهنمـا نيامده
اسـت ،ميتوانيـد با پزشـک يا داروسـاز خـود تماس بگیریـد .اين دارو بـراي بيماري
فعلـي شـما تجويـز شدهاسـت؛ لـذا از مصـرف آن در مـوارد مشـابه يا توصيـه آن به
ديگـران خـودداري نماييـد .اطالعات این دفترچـه راهنما در تاریخی کـه در آخرین
صفحه آمدهاسـت ،به روز رسـانی شـده و ممکن اسـت در برگیرنده آخرین اطالعات
علمـی در مورد داروی شـما نباشـد .برای اطلاع از آخرین دادههـای علمی در مورد
داروی خـود بـا پزشـک یـا داروسـاز مشـورت کنیـد .همچنیـن بـرای دسترسـی به
آخریـن ویرایـش ایـن بروشـور میتوانید به وب سـایت شـرکت داروسـازی نانوالوند
بـه آدرس  ،www.nanoalvand.comبخـش آموزش بـه بیمار مراجعه فرمایید.
1

زادیوا® چیست و حاوي چه ترکيباتي است؟
نـام اختصاصـی داروی شـما زادیوا® و نـام ژنریک آن دی متیل فومارات اسـت .زادیوا®
دارویـی اسـت کـه در درمـان ام اس عودکننـده اسـتفاده میشـود .ایـن دارو بـا تغییر
عملکـرد سیسـتم ایمنی از آسـیب بیشـتر دسـتگاه عصبی جلوگیـری میکند.
ایـن دارو بـه شـکل کپسـول حـاوی میکـرو تبلتهـای انتریککوتـد میباشـد کـه در
دوزهـای  120میلیگرمـی و  240میلیگرمـی بـه صـورت زیـر موجـود اسـت:
 -دوز  120میلیگرمی در بلیستر  14عددی و  ۱بلیستر در یک جعبه دارو

 -دوز  240میلیگرمی در بلیستر  14عددی و  4بلیستر در یک جعبه دارو

در سـاخت ایـن فـرآورده از دی متیـل فومـارات بـه عنـوان مـاده موثـره و از کلوئیدال
سـیلیکون دیاکسـاید ،میکروکریسـتالین سـلولز ،کراس کارملوز سـدیم ،سـدیم لوریل
سـولفات ،منیزیـم اسـتئارات ،متاکریلیک اسـید کوپولیمـر ،تری اتیل سـیترات ،تالک،
2

سـایمتیکون و پلـی سـوربات 80بـه عنوان مواد جانبی اسـتفاده شـده اسـت.
زادیوا® در چه مواردي تجويز ميشود؟
این دارو در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس(ام اس) عودکننده تجویز میشود.
چه افرادی نباید زادیوا® را دریافت کنند؟
داروی زادیوا® در موارد زیر نباید مصرف شود:
 اگـر در گذشـته سـابقه واکنـش حساسـیتی بـه دی متیـل فومـارات یـا سـایر مـوادجانبـی موجـود در فرآورده داشـتهاید .در ابتدای بروشـور لیسـت کاملـی از مواد جانبی
زادیوا® آورده شـده اسـت.
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قبـل از دریافـت داروی زادیـوا® چه مـواردی را حتما باید به پزشـک
خود اطلاع دهید؟
 اگر سابقهی حساسیت به دی متیل فومارات و یا هر کدام از اجزاء سازندهی دارو را دارید؛ اگر باردار هستید و یا قصد بارداری دارید و یا در دوران شیردهی هستید؛ اگـر مبتلا بـه هـر نـوع عفونتی هسـتید و یـا تعـداد گلبولهای سـفید شـما کاهشیافتهاسـت؛
 اگر مبتال به بیماری زمینهای دیگری هستید؛ پزشـک بایـد قبـل از شـروع درمان بـا ایـن دارو ،آزمایشهای کامل پزشـکی شـاملشـمارش کامـل سـلولهای خونـی و آنزیمهـای کبـدی را بـرای حصـول اطمینـان از
مناسـب بـودن دارو بـرای شـما تجویـز کند؛

مکملهـای گیاهـی یـا ویتامینها هسـتید؛
 اگـر سـابقهي حساسـيت بـه دارو ،مـواد غذایـی ،رنـگ و یا هر مـاده دیگـری داريد وهمچنیـن مشـاهده عالئمی که نشـاندهنده حساسـیت هسـتند مانند :خـارش ،کهیر،
تحریـک پوسـتی ،تنگـی نفـس ،خـس خس سـینه ،سـرفه ،تـورم صـورت ،لبهـا و یا
گلـو و هـر عالمت دیگـری در خود
ایمنی مصرف زادیوا® در دوران بارداري و شيردهي چگونه است؟
تصمیـم مصـرف یـا عـدم مصرف ایـن دارو در دوران بارداری با سـنجش میزان سـود و
ریسـک دارو بـرای بیمار توسـط پزشـک معالج صـورت میگیرد.
میـزان ترشـح زادیوا® در شـیر مادر شناختهشـده نیسـت؛ لذا مصرف ایـن دارو در طی
شـیردهی باید با احتیاط و توصیهی پزشـک باشـد.

 اگـر در حـال مصـرف هر دارویـی اعـم از داروهای نسـخهای ،داروهای بدون نسـخه،4
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آيا زادیوا® با ساير داروها تداخل دارد؟
در صورتـی کـه اکنـون در حـال مصـرف هـر نـوع دارویـی اعـم از داروهای نسـخهای،
بـدون نسـخه ،فرآوردههـای طبیعـی یـا گیاهـی و ویتامینها هسـتید و یا حتـی اخیرا
دارویـی مصـرف کردهایـد ،بـا پزشـک یا داروسـاز خود مشـورت کنیـد .زیرا زادیـوا® با
برخـی از داروهـا تداخـل داشـته و مصرف همزمـان آن با ایـن داروهـا میتواند موجب
کاهـش اثربخشـی و یـا تشـدید عوارض جانبی شـود.
 مصـرف همزمـان زادیـوا® بـا داروهایـی کـه باعـث تغییـر در عملکـرد سیسـتم ایمنیمیشـوند میتوانـد ریسـک ابتلا بـه عفونـت را افزایـش دهـد .از جملـه ایـن داروهـا
میتـوان بـه این موارد اشـاره کـرد :آدالیمومب ،اتانرسـپت ،فینگولیمود ،اینفلکسـیمب،
ناتالیزومـب و ...
 مصـرف همزمـان زادیـوا® بـا برخی از واکسـنها (سـرخک ،آبلـه ،هپاتیـت ،ب.ث.ژ،اوریـون ،سـرخجه ،آنفوالنـزا و  )...بنـا بـر دوز اسـتفاده شـده و مـدت زمـان مصـرف
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زادیـوا® ممکـن اسـت موجـب افزایـش ریسـک ابتلا بـه عفونت شـود.
 مصـرف همزمـان زادیـوا® بـا داروی فینگولیمـود میتواند ریسـک ابتال بـه عفونت راافزایـش دهـد .بـا توجـه به طوالنی بـودن مدت زمان باقـی ماندن دارو در خـون بعد از
مصـرف ،حتمـا پزشـک خود را در صورت اسـتفاده از ایـن دارو آگاه کنید.
 در صـورت مصـرف ایـن داروهـا حتمـا پزشـک خـود را مطلـع کنیـد :آلمتوزومـب،آزاتیوپریـن ،کلدریبیـن ،دنوزومـب و هـر نـوع واکسـنی کـه اخیـرا اسـتفاده شـده و یا
بـرای شـما تجویز شـدهاسـت.
کپسول زادیوا® چگونه تجويز ميشود؟
 کپسـول زادیوا® را دقیقا طبق دسـتور پزشـک مورد اسـتفاده قرار دهید .پزشـک درمـورد تعـداد و زمـان مصرف کپسـول اطالعـات کامل را در اختیار شـما قـرار میدهد.
 کپسـول زادیـوا® را میتـوان بـا معـدهی خالـی و یا بعـد از غذا مصرف کـرد .مصرف7

بعـد از غـذای ایـن دارو میتوانـد عوارض گوارشـی و یـا گرگرفتگـی را کاهش دهد.
 از جویدن ،خردکردن و بازکردن کپسولهای زادیوا® خودداری نمایید. در طـول درمـان بـا کپسـولهای زادیـوا® ،ممکن اسـت شـما بـه صورت مرتـب نیازبـه انجام تسـت خون داشـته باشـید.
 از قطـع ناگهانـی دارو در طـول درمـان خـود اجتنـاب کنید و تنها با دسـتور پزشـکنحـوهی مصـرف داروی خـود را تغییر دهید.
 کپسـول زادیـوا® را در دمـای اتـاق ،دور از رطوبـت و نـور و در داخـل جعبـه اصلـینگهـداری کنید.

پزشـک ،داروسـاز یـا سـایر اعضـای کادر درمـان مشـورت کنیـد.
دوز زادیوا® ،فواصل تجویز و طول دوره درمان چقدر است؟
دوز متـداول ایـن دارو در درمـان ام اس  120میلیگـرم اسـت کـه به صـورت خوراکی
و دو بـار در روز اسـت کـه بعـد از یـک هفته بـه  240میلیگرم دو بـار در روز افزایش
مییابد.
در صورت مصرف بيش از حد زادیوا® چه بايد کرد؟
چنانچـه زادیـوا® را بیشـتر از دوز درمانـی تعییـن شـده مـورد اسـتفاده قـرار دادیـد،
بالفاصلـه پزشـک خـود را در جریـان بگذاریـد.

 جهـت دورانداختـن کپسـولهای اسـتفادهنشـده بـه صـورت ایمـن بـا پزشـک یـاداروسـاز خـود مشـورت نماییـد.

در صورت فراموشـی مصرف یک دوز زادیوا® چه اقدامی باید انجام دهید؟

 -چنانچـه در ارتبـاط بـا نحـوه مصـرف زادیـوا® سـوال دیگـری در ذهـن داریـد ،بـا

 -در صـورت فراموشـی مصـرف یـک دوز ،داروی فرامـوش شـده را بـه محـض بـه
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یـادآوردن اسـتفاده کـرده و دوز بعـدی را طبـق روال تجویـز دارو ادامـه دهیـد.
 در صـورت نزدیکـی زمان اسـتفاده دوز فراموش شـده به نوبت بعـدی مصرف ،دارویفرامـوش شـده را مصـرف ننماییـد و دوز بعدی را طبق روال تجویـز ادامه دهید.
 از مصـرف همزمـان داروی فراموش شـده و داروی نوبت بعدی خـودداری کنید .دارورا بیشـتر از میزان تجویز شـده توسـط پزشـک ،مورد اسـتفاده قرار ندهید.
 در صـورت فرامـوش کـردن بیـش از یـک دوز از زادیـوا® ،بـرای نحـوهی ادامـهیمصـرف دارویتـان بـا پزشـک خـود مشـورت نماییـد.
در طی مصرف زادیوا® چه موارد احتیاطی را باید همواره به خاطر داشته باشید؟
 قبـل از دریافـت هرگونـه مداخلـه پزشـکی و جراحـی ،بـه پزشـک و یا دندانپزشـکخـود مصـرف داروی زادیـوا® را اطلاع دهید.
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 مصـرف داروی زادیـوا® میتوانـد باعـث گرگرفتگی شـود .مصـرف ایـن دارو همراه باغـذا و یـا مصـرف آسـپیرین  30دقیقـه قبـل از مصرف زادیـوا® میتواند تعـداد دفعات
بـروز گرگرفتگـی را کاهـش دهـد .مصـرف آسـپیرین میتواند شـدت بـروز گرگرفتگی
را نیـز کاهـش دهـد .بنابراین در خصـوص امکان مصرف آسـپیرین همزمـان با مصرف
زادیـوا® با پزشـک معالـج خود صحبـت کنید.
 مصـرف داروی زادیـوا® ممکـن اسـت باعـث ایجـاد یـک عارضـهی بسـیار خطرنـاکمغـزی بـه نـام لوکوانسـفالوپاتی مالتـی لـوکال پیشرونده ( )PMLشـود کـه میتواند
باعـث ناتوانـی و حتـی مـرگ شـود .حتمـا در صـورت بـروز عوارضی همچـون گیجی،
اختلال حافظـه ،افسـردگی ،تغییـر در اعمـال و کـردار ،ضعـف در یـک طـرف بـدن،
اختلال در صحبـت کـردن و فکـر کـردن ،عـدم تعـادل و یا تغییـر در بینایی پزشـک
خـود را در اسـرع وقـت مطلـع کنید.
 زادیـوا® ممکـن اسـت قـدرت دفاعـی بـدن شـما را در برابـر عفونتها کاهـش دهد.11

لـذا در طـول درمـان بـا ایـن دارو از تمـاس با افـراد بیمار خـودداری کنیـد .در صورت
مشـاهده هرگونـه عالمـت ابتلا بـه عفونـت ماننـد تب ،لـرز و گلـودرد با پزشـک خود
تمـاس بگیرید.

قرمـزی ،پوستپوسـت شـدن پوسـت همراه یا بـدون تب ،تـورم دهان ،صـورت ،لبها،
زبـان و یـا گلـو ،خسخـس سـینه ،احسـاس تنگی در قفسـهی سـینه و گلو ،سـختی در
تنفـس و صحبـت کردن و یا خشـونت غیرعادی صدا ،فورا با پزشـک خـود تماس بگیرید.

 در طـول درمـان بـا زادیـوا® حتما تمامی آزمایشهای توصیه شـده از طرف پزشـکاز جملـه آزمایشهـای مربـوط بـه آنزیمهـای کبـدی را انجـام دهیـد و ایشـان را در
جریـان نتایـج آنها قـرار دهید.

 در صـورت بـروز هرگونـه عالئـم عفونـت شـامل تـب  38درجـهی سـانتیگراد ویـاباالتـر ،لرز ،سـوزش شـدید گلـو ،گوش و یـا درد در ناحیه سـینوسها ،سـرفه ،افزایش
یـا تغییـر در رنـگ خلـط ،احسـاس درد در هنـگام تخلیـه ادرار ،زخمهـای دهانـی،
زخمهایـی کـه ترمیـم نمیشـوند ،خـارش یـا درد در ناحیـه مقعـد؛

 در صـورت شـیردهی ،بـارداری و یـا احتمال بـارداری مانند تاخیر در زمـان قاعدگی،خونریـزی غیـر طبیعـی و قطـع کـردن روش جلوگیـری از بـارداری و یا قصـد اقدام به
بـارداری حتما پزشـک خود را مطلـع کنید.
بروز چه عالئمی را باید فورا به پزشک اطالع دهید؟
 در صـورت بـروز هرگونـه عالئم حساسـیتی شـامل تحریک پوسـتی ،کهیـر ،خارش،12

 هرگونـه تغییـر در وضعیـت روانـی خـود مثل گیجـی ،اختلال حافظه ،افسـردگی ویـا تغییـر در اعمـال و کردار؛

 -کاهش بینایی؛

 -احساس ضعف در یک طرف بدن؛

 مشکل در راه رفتن و صحبت کردن؛13

 تب ،درد هنگام بلع و هرگونه عالمتی از سرماخوردگی و آنفوالنزا؛ -درد شدید معده؛

 -احساس گرمای شدید ،سوزن سوزن شدن و یا احساس سوزش؛

 در صـورت مشـاهده هرگونـه عارضـهای که به مرور زمان بهتر نشـده و یا بدتر شـود،فورا با پزشـک خود تمـاس بگیرید.
زادیوا® ممکن است چه اثرات نامطلوبي داشته باشد؟
ماننـد تمامـی داروهـای دیگر ،زادیـوا® نیـز میتواند موجب بـروز عوارض ناخواسـتهای
شـود .قابـل ذکر اسـت کـه این عـوارض در همه افـراد مصرفکننده بـروز نخواهد کرد.
عوارضـی کـه در اینجـا نـام بـرده میشـوند ،همـه عـوارض احتمالـی زادیوا® را شـامل
نمیشـوند .جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در ایـن زمینـه از پزشـک یا داروسـاز خود
کمـک بگیرید.
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آيا ميدانيد منظور از عوارض بسيار شايع چيست؟
عارضـهاي بسـيار شـايع اسـت کـه در بيـش از  10%افـراد مصـرف کننـده دارو اتفـاق
بيافتـد يـا بـه عبارتـي از هـر  10نفـر حداقـل يـک نفـر ايـن عارضـه را تجربـه کنند.
آيا ميدانيد منظور از عوارض شايع چيست؟
عارضهاي شايع است که در  1%-10%افراد مصرف کننده دارو اتفاق بيافتد.
آيا ميدانيد منظور از عوارض نادر چيست؟
عارضهاي نادر است که در کمتر از  1%افراد مصرف کننده دارو اتفاق بيافتد.
بعضـی از عـوارض جانبـی زادیـوا® در ابتـدای مصـرف دارو ممکـن اسـت رخ دهد و در
طـول درمـان و همزمـان با سـازگاری بدن شـما با دارو ایـن عالئم ممکن اسـت از بین
15

بـرود .پزشـک و داروسـاز شـما میتواننـد در مـورد راهکارهـای کاهـش و از بین بردن
ایـن عوارض شـما را راهنمایـی نمایند.
عوارض بسیار شایع زادیوا® عبارتند از:
 -گرگرفتگی

 دردهای شکمی -اسهال

 -تهوع

 -ابتال به عفونت

عوارض شایع زادیوا® عبارتند از:
 -استفراغ

 عوارض پوستی :راش ،اریتما و خارش -سوءهاضمه

 -دفع پروتئین در ادرار

 -افزایش سطح آنزیم کبدی AST

 -کاهش لنفوسیتهای خون

عوارض مهم یا تهدید کننده حیات زادیوا® عبارتند از:
 ائوزینوفیلی(گذرا) -آنژیوادم
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 -آنافیالکسی

 لوکوانسفالوپاتی مالتی لوکال پیشروندهزادیوا® را در چه شرايطي بايد نگهداري کرد؟

زادیـوا® را در دمـای کمتـر از  30درجـه سـانتیگراد ،دور از نـور و رطوبـت و در درون
جعبـه اصلـی نگهـداری نمایید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
زادیوا® نباید بعد از موعد تاریخ انقضا که بر روی آن درج شده است ،مصرف شود.

نـکات کلی کـه ضمن مصرف زادیـوا® باید همواره به یاد داشـته باشـید:
 در صورتـي كـه عالئـم و مشـكالت مربـوط بـه بیماریتـان بهبـود نيافـت و يـا بدترشـد ،بـا پزشـك خـود تمـاس بگيريد.
 داروهـاي خـود را بـا ديگـران سـهيم نشـويد و نيـز از مصـرف داروهـاي افـراد ديگـرخودداريكنيـد.
 از مصرف زادیوا® در شـرايطي به جز موارد تجويز شـده توسـط پزشـك خودداري كنيد. تمـام داروهـاي خـود از جملـه زادیـوا® را بـه دور از دیـد و دسـترس كـودكان و نيزحيوانـات خانگـي قـرار دهيد.
 روش صحيـح دور انداختـن داروهـاي بالاسـتفاده را از پزشـک یـا داروسـاز خـودبياموزيـد.
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 -قبـل از شـروع مصـرف هـر داروي جديـدي اعم از داروهاي نسـخهاي ،بدون نسـخه،
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فرآوردههـاي طبيعـي يـا گياهـي و ويتامينها ،با پزشـك يا داروسـاز خود مشـورت كنيد.

تاريخ آخرین بازنگری:
مارس  2017برابر با فروردین ماه 1396

 چنانچـه در مـورد زادیـوا® سـوالي در ذهـن داريد کـه در این دفترچه به آن پاسـخیداده نشـده اسـت ،با پزشـك ،داروسـاز و يا سـاير اعضاي كادر درمان تماس بگيريد.

ساخت شـرکت نانوفناوران دارویی الوند
کرج-ایران
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97.04.16.01

ایران ،البرز -کرج ،شـهرک صنعتی سـیمین دشـت ،خیابان هفتم غربی
تلفـن۰۲۶ -36671187 :
فاکـس026 -36671187 :
پسـت الکترونیکـیinfo@nanoalvand.com :
وب سایتwww.nanoalvand.com :
پاسـخگوی  24سـاعته مرکـز حمایـت از بیمار021 -42593 :
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Enteric-coated Capsules
Read all of this leaflet carefully for
complete instruction

1. INDICATIONS AND USAGE
1.1. Multiple Sclerosis
DIMETHYL FUMARATE is indicated for the treatment of patients
with relapsing forms of multiple sclerosis.
2. DOSAGE AND ADMINISTRATION
2.1. Dosing Information
The starting dose for DIMETHYL FUMARATE is 120 mg twice a
day orally. After 7 days, the dose should be increased to the
maintenance dose of 240 mg twice a day orally.
Temporary dose reductions to 120 mg twice a day may be
considered for individuals who do not tolerate the maintenance
1

dose. Within 4 weeks, the recommended dose of 240 mg twice a
day should be resumed. Discontinuation of DIMETHYL FUMARATE
should be considered for patients unable to tolerate return to the
maintenance dose. The incidence of flushing may be reduced by
administration of DIMETHYL FUMARATE with food. Alternatively,
administration of non-enteric coated aspirin (up to a dose of 325
mg) 30 minutes prior to DIMETHYL FUMARATE dosing may reduce
the incidence or severity of flushing.
DIMETHYL FUMARATE should be swallowed whole and intact.
DIMETHYL FUMARATE should not be crushed or chewed and the
capsule contents should not be sprinkled on food. DIMETHYL
FUMARATE can be taken with or without food.

should be obtained before initiation of therapy.
Obtain serum aminotransferase, alkaline phosphatase, and total
bilirubin levels prior to treatment with DIMETHYL FUMARATE.
3. DOSAGE FORMS AND STRENGTHS
DIMETHYL FUMARATE is available as hard gelatin capsules containing
enteric-coated micro tablets of 120 mg or 240 mg of dimethyl
fumarate. The 120 mg capsules have a green cap and whisper green
body. The 240 mg capsules have a reflex blue cap and a green body.

2.2. Blood Test Prior to Initiation of Therapy

4. CONTRAINDICATIONS

A complete blood cell count (CBC) including lymphocyte count

DIMETHYL FUMARATE is contraindicated in patients with known

2
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hypersensitivity to dimethyl fumarate or to any of the excipients of
DIMETHYL FUMARATE. Reactions have included anaphylaxis and
angioedema.
5. WARNINGS AND PRECAUTIONS
5.1. Anaphylaxis and Angioedema
DIMETHYL FUMARATE can cause anaphylaxis and angioedema after
the first dose or at any time during treatment. Signs and symptoms
have included difficulty breathing, urticaria, and swelling of the
throat and tongue. Patients should be instructed to discontinue
DIMETHYL FUMARATE and seek immediate medical care.
5.2. Progressive Multifocal Leukoencephalopathy
Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) has occurred
4

in patients with MS treated with DIMETHYL FUMARATE. PML is an
opportunistic viral infection of the brain caused by the JC virus (JCV)
that typically only occurs in patients who are immunocompromised,
and that usually leads to death or severe disability.
PML has also occurred in the post-marketing setting in the presence of
lymphopenia (<0.8x109 /L) persisting for more than 6 months. While
the role of lymphopenia in these cases is uncertain, the majority of
cases occurred in patients with lymphocyte counts <0.5x 109 /L
At the first sign or symptom suggestive of PML, withhold DIMETHYL
FUMARATE and perform an appropriate diagnostic evaluation. MRI
findings may be apparent before clinical signs or symptoms. Typical
symptoms associated with PML are diverse, progress over days to
weeks, and include progressive weakness on one side of the body or
clumsiness of limbs, disturbance of vision, and changes in thinking,
memory, and orientation leading to confusion and personality changes.
5

5.3. Lymphopenia

FUMARATE should be individualized based on clinical circumstances.

DIMETHYL FUMARATE may decrease lymphocyte counts.
DIMETHYL FUMARATE has not been studied in patients with preexisting low lymphocyte counts.

5.4. Flushing

Obtain a CBC, including lymphocyte count, before initiating treatment
with DIMETHYL FUMARATE, 6 months after starting treatment, and
then every 6 to 12 months thereafter, and as clinically indicated.
Consider interruption of DIMETHYL FUMARATE in patients with
lymphocyte counts less than 0.5 x 109 /L persisting for more than six
months. Given the potential for delayed recovery after discontinuation
of DIMETHYL FUMARATE, consider following of lymphocyte counts,
continue to obtain lymphocyte counts until their recovery if DIMETHYL
FUMARATE is discontinued or interrupted due to lymphopenia.
Consider withholding treatment from patients with serious infections
until resolution. Decisions about whether or not to restart DIMETHYL
6

DIMETHYL FUMARATE may cause flushing (e.g., warmth, redness,
itching, and/or burning sensation). Flushing symptoms generally began
soon after initiating DIMETHYL FUMARATE and usually improved
or resolved over time. In the majority of patients who experienced
flushing, it was mild or moderate in severity. Administration of
DIMETHYL FUMARATE with food may reduce the incidence of
flushing. Alternatively, administration of non-enteric coated aspirin
(up to a dose of 325 mg) 30 minutes prior to DIMETHYL FUMARATE
dosing may reduce the incidence or severity of flushing.
5.5. Liver Injury
Clinically significant cases of liver injury have been reported in patients
treated with DIMETHYL FUMARATE in the postmarketing setting. The
7

onset has ranged from a few days to several months after initiation
of treatment with DIMETHYL FUMARATE. Signs and symptoms of
liver injury, including elevation of serum aminotransferases to greater
than 5-fold the upper limit of normal and elevation of total bilirubin
to greater than 2-fold the upper limit of normal have been observed.
These abnormalities resolved upon treatment discontinuation. Some
cases required hospitalization. None of the reported cases resulted
in liver failure, liver transplant, or death. However, the combination
of new serum aminotransferase elevations with increased levels of
bilirubin caused by drug-induced hepatocellular injury is an important
predictor of serious liver injury that may lead to acute liver failure,
liver transplant, or death in some patients.

total bilirubin levels prior to treatment with DIMETHYL FUMARATE
and during treatment, as clinically indicated. Discontinue
DIMETHYL FUMARATE if clinically significant liver injury induced by
DIMETHYL FUMARATE is suspected.

Elevations of hepatic transaminases (most no greater than 3 times
the upper limit of normal) were observed during controlled trials.

- Lymphopenia

Obtain serum aminotransferase, alkaline phosphatase (ALP), and

- Liver injury
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6. ADVERSE REACTIONS
The following important adverse reactions are described elsewhere
in labeling:
- Anaphylaxis and Angioedema.
- Progressive multifocal leukoencephalopathy.
- Flushing
9

>10%:

<1% (Limited to important or life-threatening):

Cardiovascular: Flushing (40%)

Anaphylaxis, angioedema, eosinophilia (transient), progressive
multifocal leukoencephalopathy

Gastrointestinal: Abdominal pain (18%), diarrhea (14%), nausea
(12%)
1% to 10%:

7. DRUG INTERACTIONS

Dermatologic: Pruritus (8%), skin rash (8%), erythema (5%)

Major drug interactions

Gastrointestinal: Vomiting (9%), dyspepsia (5%)

Vaccines (Inactivated, live), Adalimumab, Leflunomide, Etanercept,
Certolizumab, Fingolimod, Golimumab, Infliximab, Natalizumab,
Teriflunomide, Tofacitinib

Genitourinary: Albumin in urin (6%)
Hematologic: Lymphocytopenia (2% to 6%)
Hepatic: Increased serum AST (4%)
10

Moderate drug interactions
Vaccines (Inactivated, live), Alemtozumab, Alefacept, Anakinra,
Riloancept, Azathioprine, Canakinumab, Cladribine, Roflumilast,
11

Denosumab, Efalizumab, Skin Test Antigens Omacetaxine, Ustekinumab
8. USE IN SPECIFIC POPULATIONS
8.1. Pregnancy
Pregnancy Category: C
There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women.
DIMETHYL FUMARATE is not recommended during pregnancy and in
women of childbearing potential not using appropriate contraception.
DIMETHYL FUMARATE should be used during pregnancy only if the
potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

It is not known whether this drug is excreted in human milk. Because
many drugs are excreted in human milk, caution should be exercised
when DIMETHYL FUMARATE is administered to a nursing woman.
8.3. Pediatric Use
Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established.
8.4. Geriatric Use
Clinical studies of DIMETHYL FUMARATE did not include sufficient
numbers of patients aged 65 and over to determine whether they
respond differently from younger patients.

8.2. Nursing Mothers

9. DESCRIPTION

Excretion in breast milk unknown/use caution

ZADIVA® contains DIMETHYL FUMARATE which is provided
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as capsules containing Enteric-coated micro tablets for oral
administration, containing 120 mg or 240 mg of dimethyl fumarate
consisting of the following inactive ingredients:
Silicified microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium,
Microcrystalline cellulose PH101, Colloidal silicon dioxide, Sodium
lauryl sulfate, Magnesium stearate, Methacrylic acid copolymer
type-A (Eudragit L100), Triethyl citrate, Talc, Isopropanol, Purified
water, Methacrylic acid copolymer dispersion (Euderagit L30
D-55), Simethicon, Polysorbate 80 (Tween 80).
10. CLINICAL PHARMACOLOGY
10.1. Mechanism of Action
The mechanism by which dimethyl fumarate (DMF) exerts its
14

therapeutic effect in multiple sclerosis is unknown. DMF and the
metabolite, monomethyl fumarate (MMF), have been shown
to activate the Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2)
pathway in vitro and in vivo in animals and humans. The Nrf2
pathway is involved in the cellular response to oxidative stress. MMF
has been identified as a nicotinic acid receptor agonist in vitro.
10.2. Pharmacokinetics
Distribution: V dss: MMF: 53-73 L
Protein binding: MMF: 27% to 45%
Metabolism: Undergoes rapid and extensive presystemic hydrolysis
by esterases to its active metabolite, monomethyl fumarate
(MMF); MMF is further metabolized via the tricarboxylic acid
(TCA) cycle with no CYP involvement in metabolism. Major serum
metabolites include: MMF, fumaric acid, citric acid, and glucose.
15

Half-life elimination: MMF: ~1 hour
Time to peak: 2-2.5 hours
Excretion: CO2 via exhalation (~60%); urine (16%; trace amounts
as unchanged MMF), feces (1%)
11. HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING
11.1. How supplied
ZADIVA® is available as hard gelatin capsules containing enteric-coated
micro tablets of 120 mg or 240 mg of dimethyl fumarate. ZADIVA® is
available as follows:
- 14 capsules of 120 mg ZADIVA® are in a blister and 1 blister is
packaged in one box.
16

- 14 capsules of 240 mg ZADIVA® are in a blister and 4 blisters are
packaged in one box.
11.2. Storage Conditions:
Store below 30°C (86°F). Protect the capsules from light. Store in
original container.
11.3. Handling and Disposal:
ZADIVA® capsules should not be opened, broked or chewed.
Disclaimer: This leaflet was last approved in March 2017. This
content should not be considered complete and may not include
all the information needed to use DIMETHYL FUMARATE safely and
effectively.
To access the latest revision of this prescribing information, please
visit our website: www.nanoalvand.com
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