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dsstyrelsen 
Danish Health and Medicines Authority 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 
Str0damvej 52 
2100 K0benhavn 0 

Att.: Glenn Noer og Mads Peter Hemrningsen 

Klage over reklame for Pradaxa. 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S har i brev af 13. noyember 2013 fremsendt 

bemaerkninger til sagen. Sundhedsstyrelsen har derefter truffet f0lgende 

afg0relse: , , 

Afg0relse: 

Sundhedsstyrelsen finder, at reklamen for Pradaxa i Dagens Medicin den 4. 

oktober 2013 er i strid med laegemiddellovens § 63. 

Begrundelse: 

If0lge laegemiddellovens1 § 63 skal reklame for et laegemiddel bl.a. vaere 

fyldestg0rende, og den ma ikke vaere vildledende. Oplysninger i reklamen skal 

ogsa vaere i overenssternmelse med laegemidlets godkendte produktresume, j f . 

laegemiddellovens § 63, 2. pkt. 

Det fremgar af reklamens sammenligningsskema, der indeholder oplysninger 

vedr0rende Marevan, at "Laeger og patienter b0r vaere opmaerksom pa den 

forh0jede bl0dningsrisiko, isaer fra maye-tarmkanalen, ved samtidig behandling 

med NSAID" er og acetylsalicylsyre." 

Det fremgar af produktresumeet for Pradaxa, at der er 0get risiko for bl0dning 

ved samtidig anvendelse af NSAID og acetylsalicylsyre, og at laegemidler, der 

kan 0ge risikoen for bl0dning, ikke b0r gives samtidig med Pradaxa eller b0r 

gives med saerlig opmaerksomhed samtidigt med Pradaxa. 
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Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at jeres reklame for Pradaxa ikke er 

fyldestg0rende, fordi ovennaevnte oplysninger i produktresumeet ikke fremgar 

af sammenligningsskemaet i reklamen. Disse oplysninger skal efter styrelsens 

1 Lov om laegemidler, jf. lovbekendtg0relse nr. 506 af 20. april 2013. 
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opfattelse fremga af den direkte sammenligning mellem de to laegemidler i 

sammenligningsskemaet i reklamen. 

Sundhedsstyrelsen har noteret, at I oplyser i brevet af 13. november 2013, at 

denne information tydeligt fremgar af jeres sammenligningsskema, eftersom 

der star "Saerlige advarsler og forsigtighedsregler: Farmakologisk eller spontan 

nedsat haemostase" samt "Interaktioner med andre laegemidler: Samtidig 

behandling med andre antikoagulantia samt trombocytfunktionshaemmere". 

Sundhedsstyrelsen har ogsa noteret, at I gar ud fra, at de laegefaglige laesere af 

denne reklame fuldt ud er bekendt med den 0gede risiko for bl0dning. 

Sundhedsstyrelsen er imidlertid ikke enig i , at det af teksten tydeligt fremgar, at 

der er 0get risiko for bl0dning ved samtidig anvendelse af NSAID og 

acetylsalicylsyre, og at lasgemidler, der kan 0ge risikoen for bl0dning, ikke b0r 

gives samtidig med Pradaxa eller b0r gives med saerlig opmaerksomhed 

samtidigt med Pradaxa. Formalet med sammenligningsskemaet er at 

sammenligne bl.a. Pradaxa og Marevan. Derfor skal disse oplysninger ogsa 

fremga tydeligt af skemaet. De oplysninger, som I henviser til i brevet, er efter 

styrelsens opfattelse ikke tilstraekkelige. Sundhedsstyrelsen har i 0vrigt noteret, 

at det fremgar udtrykkeligt af jeres nye sammenligningsskema, at der er 0get 

bl0dningsrisiko. 

Reklamen for Pradaxa indeholder ogsa f0lgende oplysninger: 

"Dabigatrans sikkerhed og virkning er ikke blevet unders0gt hos patienter med 

kunstige hjerteklapper. Dabigatrari kan derfor ikke anbefales ti l disse patienter." 

Det fremgar af punkt 4.3 i produktresumeet for Pradaxa, at laegemidlet er 

kontraindiceret til "Patienter med hjerteklapproteser, der kraever behandling 

med antikoagulans (se pkt. 5.1)." 

Produktresumeets punkt 5.1 indeholder f0lgende oplysninger: 

"Kliniske studier medforebyggelse af tromboemboli hos patienter med kunstige 

hjerteklapper: 

Et fase II-studie unders0gte dabigatranetexilat og warfarin hos i alt 252 

patienter, som enten: 
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nyligt havde faet udskiftet en hjerteklap (i forbindelse med det aktuelle 
hospitalsophold) eller 
for mere end 3 maneder siden har faet udskiftet en hjerteklap. 

Der blev observeret flere tromboemboliske haendelser (hovedsageligt apopleksi 

og symptomatisk/asymptomatisk hjerteklaptrombose) og flere 

bl0dningstilfaelde ved behandling med dabigatranetexilat end med warfarin. 

Hos de nyligt opererede patienter blev der overvejende set st0rre bl0dninger 

som haemoragiske perikardie-effusioner, specielt hos patienter, som startede 

behandling med dabigatranetexilat hurtigt (pa dag 3) efter udskiftning af 

hjerteklap (se pkt. 4.3)." 

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at jeres reklame for Pradaxa er 

vildledende, fordi den giver et fejlagtigt indtryk af, at laegemidlets sikkerhed og 

virkning ikke er blevet unders0gt hos patienter med kunstige hjerteklapper. Det 

fremgar som naevnt af produktresumeet, at laegemidlet er blevet unders0gt ved 

ovennaevnte studie, og der er en henvisning til dette studie ved oplysningen om, 

at Pradaxa er kontraindiceret til denne gruppe patienter. Sundhedsstyrelsen har i 

0vrigt noteret, at det fremgar af det godkendte produktresume for Pradaxa, at 

der blev observeret flere tromboemboliske haendelser og flere bl0dningstilfaelde 

ved behandling med dabigatranetexilat end med warfarin. 

Sundhedsstyrelsen tager til efterretning, at I oplyser i brevet af 13. november 

2013, at I ma give klager og styrelsen ret pa dette punkt, og at I ved en fejl har 

benyttet et sammenligningsskema fra f0r, produktresumeet blev aendret med 

indf0relsen af kontraindikationen vedr0rende patienter med hjerteklapproteser. 

I oplyser i brevet, at denne fejl er et enkeltstaende tilfaelde, og at I nu vil 

unders0ge naermere, hvordan denne fejl kan vaere opstaet i jeres reklamebureau, 

for at undga at noget lignende kan forekomme igen. I bedes orientere styrelsen 

om resultatet af jeres unders0gelser. Styrelsen tager i 0vrigt t i l efterretning, at 

teksten er blevet aendret i jeres nye sammenligningsskema, hvoraf det fremgar, 

at Pradaxa er kontraindiceret t i l "Patienter med hjerteklapproteser, der kraever 

behandling med antikoagulantia". 
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Klagevejledning: 

Boehringer Ingelheim kan klage over denne afg0relse til Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 K0benhavn K. 

Med venlig nils 

Kopi til: Overlaege, professor dr. med. J0rgen Jespersen og post doc., ph.d. Jane 
Skov, Sydvestjysk Sygehus 
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