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Technológia neve Ferinject 50 mg vas/ml oldatos injekció vagy infúzió 500 mg, 1x 

Hatóanyag ferric carboxymaltose / vas(III)karboximaltóz 

Alkalmazási 

előírásban szereplő 

terápiás javallat 

A Ferinject vashiány kezelésére javasolt, amennyiben az oralis vaskészítmények 

hatástalanok vagy nem alkalmazhatók. A vashiány diagnózisát laboratóriumi 

vizsgálatokkal kell alátámasztani. 

Mire vonatkozóan 

érkezett a kérelem? 
új hatóanyagra 

Kérelmezett 

támogatási 

kategória 

EÜ70 emelt, indikációhoz kötött  

Kérelmezett 

indikáció 
új indikáció 

Terápiás szükséglet 

A vaspótlás szükségessége az adott betegkörben evidenciákkal alátámasztott (1B) 

Magyarországon az EÜ70 12. indikációs ponton a Ferrlecit 12,5 mg/ml oldatos 

injekció (vas-glükonát) támogatott „Vashiányos anaemia megelőzése vagy kezelése - 

erythropoetin kezelésben részesülő predializált vagy dializált vesebetegek részére” 

indikációban. 

Egyes, ACE-gátlókkal kezelt betegek esetében a Ferrlecit-kezelés következtében az 

anafilaxiás reakciók előfordulása és súlyossága fokozódhat. 

Továbbá számos per os, szájon át alkalmazható vaskészítmény támogatott normatív 

kategóriában. 

Tudományos 

bizonyítékok 

A Kérelmező két fázis III, nyílt elrendezésű, randomizált klinikai vizsgálatot mutatott 

be a hatásosság és biztonságosság alátámasztására, melyekben a komparátor kezelés 

az orális vaspótlás volt (Qunibi et al 2011 - NCT00317239, FIND-CKD vizsgálatok). 

Az engedélyezés alapját képező pivotális vizsgálat (NCT00317239) egy 

multicentrikus, nyílt elrendezésű vizsgálat, melyben 255 beteget randomizáltak 

intravénás vas-karboximaltóz karra (n=152) vagy per os vas-szulfát karra (n=103). Az 

intravénás kezelés során a betegek 1000 mg vas-karboximaltóz kezelésben részesültek 

15 perc alatt, majd kétszer 500 mg vas-karboximaltóz kezelésben két hét különbséggel. 

A másik kar 325 mg vas-szulfátot kapott, melyet étkezés előtt egy órával kellett 

bevenni (195 mg elemi vas) naponta háromszor 56 napon keresztül.  

Terápiás hatás 

jellege 

Az engedélyezés alapját képező pivotális vizsgálatban (NCT00317239) az elsődleges 

hatásossági végpont a kiindulás és a vizsgálat vége vagy a beavatkozás időpontja 

között a Hb tekintetében bármikor ≥ 1,0 g/dl növekedést elért alanyok százaléka volt. 

Ezt a Ferinjectet kapó alanyok 60,54%-a, illetve az orálisan vasat kapó csoporthoz 

tartozó alanyok 34,7%-a érte el (p < 0,001). Az átlagos hemoglobinváltozás az 56. 

napig/a vizsgálat végéig 1,0 g/dl volt a Ferinject-csoportnál, illetve 0,7 g/dl a vasat 

orálisan kapó csoportnál (p= 0,034, 95% CI: 0,0 - 0,7). A kiindulási betegpopulációban 

a Ferinject karon a betegek 23,8%-a, a per os vas kezelés karon a betegek 25,2%-a 

részesült ESA kezelésben.  

A Kérelmező által 

választott 

komparátor 

vas-glükonát 

Relatív hatásosság, 

biztonságosság 

A kérelmezett beteg alcsoportra vonatkozóan nem kerültek bemutatásra a hatásossági 

eredmények. 

A Ferinject vs. Ferrlecit összehasonlítására vonatkozóan a kérelmezett 

betegcsoportban nem állnak rendelkezésre evidenciák. 

A TéF kiegészítése szerint szakértői vélemények alapján az intravénás vaspótló 

készítmények hatásosság és biztonságosság szempontjából hasonlónak tekinthetőek. 

A különbséget a céldózis eléréséhez szükséges beadási alkalmak száma, valamint a 

költségek adják. A Ferinject egyszeri, nagydózisú (maximum 1000 mg) vaspótlást tesz 

lehetővé. 
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A benyújtott elemzésben felhasznált hatásossági adatok nem a kérelmezett készítmény 

hatásosságára vonatkoznak, ezért az egészség-gazdaságtani elemzés orvosszakmai 

szempontból nem értékelhető. 

 

TéF konklúzió 

Többlet-

egészségnyereség 

(választott 

komparátorhoz 

viszonyított) 

Bizonyított 
Nem kellően 

alátámasztott 

Nincs érdembeli  

többlet-

egészségnyereség, vagy  

nincs bizonyíték 

A Kérelmező által 

készített gazdasági 

elemzés típusa 

CCA CMA CEA CUA 

Irányelvnek nem megfelelő / 

Nem teljeskörű gazdasági elemzés 

készült  

Nem 

készült 

TéF konklúzió 

Költség-

hatékonyság 

Az egészség-gazdaságtani modell hatásossági inputjai egy eritropoetin kezelést 

vizsgáló tanulmányból származnak: a Ferinject terápiát a korai, a Ferrlecit terápiát a 

késleltetett kezdetű eritropoetin kezelés hatásossági eredményei reprezentálják. A 

Kérelmező nem támasztotta alá evidenciával azon feltételezését, mely szerint az 

eritropoetin kezelés hatásossági eredményei a fenti készítmények hatásossági 

eredményeinek megfeleltethetőek. 

A beadvány alapján a Technológia-értékelő Főosztály nem tudja értékelni a 

kérelmezett készítmény költséghatékonyságát a Ferrlecit oldatos injekcióval szemben. 

A Kérelmező által 

becsült betegszám  

(aktív kar) 

1. év: 63 fő 2. év: 125 fő 3. év: 250 fő 

TéF konklúzió 

Költségvetési hatás 
megtakarító semleges 

többletkiadást 

eredményez 

TéF konklúzió 

HTA Összességében 

A vaspótlás szükségessége az adott betegkörben evidenciákkal alátámasztott. Az 

intravénás vaspótló készítmények hatásosság és biztonságosság szempontjából 

hasonlónak tekinthetőek. A különbséget a céldózis eléréséhez szükséges beadási 

alkalmak száma, valamint a költségek adják. A Ferinject egyszeri, nagydózisú 

vaspótlást tesz lehetővé. 

A beadvány alapján a Technológia-értékelő Főosztály nem tudja értékelni a 

kérelmezett készítmény költséghatékonyságát a Ferrlecit oldatos injekcióval szemben. 

A kérelmezett készítmény befogadása mérsékelt többletkiáramlást eredményez. A 

komparátor termék alacsonyabb költsége és éves dózisa okán a kérelmezett termék 

bruttó és nettó költségvetési hatása közel azonos. 

 


