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Budapest, 2014. szeptember 15.

Fontos gyógyszerbiztonsági információról szóló tájékoztató levél
Az aceklofenák alkalmazásával kapcsolatos új ellenjavallatok és
figyelmeztetések

Tisztelt Doktomő/Doktor Úr!
Ebben

a

levélben szeretnénk Önt tájékoztatni a nem szelektív nem-szteroid
gyulladáscsökkentő (NSAID) aceklofenákra vonatkozó fontos, új információkról.
Összefoglalás

•

Az aceklofenák cardiovascularis kockázata hasonló, mint a diklofenáké és a szelektív
COX-2 gátlóké.

•

Az aceklofenák alkalmazása ezentúl ellenjavallt az alábbi betegségekben szenvedő
betegeknek:
ischaemiás szívbetegség;
perifériás artéria-betegség ;
cerebrovascularis betegség; vagy
diagnosztizált pangásos szívelégtelenség (New York Heart Association [NYHA]
II-IV. stádium).
Ezen állapotok fennállása esetén a betegeket másik kezelésre kell átállítani a soron
következő rutinvizsgálat során.
•

Az aceklofenák kezelés csak alapos mérlegelést követően kezdhető el olyan betegek
esetében, akiknél az alábbi kockázati tényezők bármelyike fennáll:
pangásos szívelégtelenség (New York Heart Association [NYHA] I. stádium)
cardiovascularis események tekintetében jelentős kockázati tényezők
kórelőzményben szereplő cerebrovascularis vérzés.

•

Az aceklofenákot a legkisebb hatásos dózisban a szükséges legrövidebb ideig javasolt
alkalmazni a tünetek kezelésére
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További információk a biztonsági aggályról, illetve a kockázat csökkentésére szolgáló
ajánlásokról

A szisztémásan alkalmazott diklofenákkal a közelmúltban egy egész Európára kiterjedő
felülvizsgálatot végeztek, a szív- és érrendszeri kockázatokra vonatkozólag. A felülvizsgálat
eredményeképpen a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentése érdekében
ugyanolyan figyelmeztetéseket írtak bele a diklofenák kísérőirataiba, mint a szelektív COX-2
gátlók esetében.
Mivel az aceklofenák szerkezetileg hasonló a diklofenákhoz és diklofenákká is
metabolizálódik, ugyanezek a korlátozások kerülnek bevezetésre az aceklofenákot illetően.
Továbbá, a diklofenákhoz hasonlóan, néhány újabb epidemiológiai vizsgálat adatai arra
utalnak, hogy az aceklofenák alkalmazása mellett megnő a nem halálos kimenetelű
miokardiális infarktus kialakulásának kockázata.
Ezért szükségesnek tartjuk az aceklofenák szisztémásan alkalmazott gyógyszerformái
esetében a kísérőiratok frissítését az Európai Gyógyszerügynökség Farmakovigilancia
Kockázatértékelő Bizottsága (European Medicines Agency' s Pharmacovigilance Risk
Assessment Committee (PRAC)) által a diklofenák szív- és érrendszeri kockázati tényezőivel
kapcsolatban tett ajánlásai szerint.
Az alábbi információkkal fogjuk kiegészíteni az alkalmazási

•

előírást

Az aceklofenák alkalmazása jelenleg ellenjavalIt az alábbi betegségekben
betegeknek:
-

szenvedő

ischaemiás szívbetegség
perifériás artéria-betegség
cerebrovascularis betegség
pangásos szívelégtelenség (New York Heart Association [NYHA] II-IV. stádium)

-

Ezen állapotok fennállása esetén a betegeket másik kezelésre kell átállítani a soron
következő rutinvizsgálat során.
•

Az aceklofenák kezelés csak alapos mérlegelést követően kezdhető el olyan betegek
esetében, akiknél az alábbi kockázati tényezők bármelyike fennáll:
pangásos szívelégtelenség (New York Heart Association [NYHA] I. stádium)
cardiovascularis események tekintetében jelentős kockázati tényezők (pl. magas
vérnyomás, hiperlipidémia, cukorbetegség, dohányzás)
kórelőzményben szereplő cerebrovascularis vérzés
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Az aceklofenák cardiovascularis kockázatai fokozódhatnak az adag nagyságával és az
alkalmazás időtartamával párhuzamosan, ezért az aceklofenákot a lehető legrövidebb
ideig és a legkisebb hatásos dózisban kell alkalmazni ezeknél a betegeknél. A beteg tüneti
fájdalomcsillapításra való igényét és a kezelésre adott válaszát rendszeres időközönként
újra kell értékelni.
Kérjük, olvassa el az alkalmazási előírást az ellenjavallatok és a különleges
figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések részletes megismerése
céljából.
Felhívás a mellékhatások jelentésére
Az egészségügyi szakembereknek jelenteniük kell a tudomásukra jutó feltételezett
mellékhatásokat az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (GYEMSZI-OGYI) a www.ogyLhu
honlapon megtalálható on-line mellékhatás-bejelentő felületen keresztül vagy a honlapról
letölthető
mellékhatás-bejelentő
lap kitöltésével, melyet visszaküldhet e-mailben
(adr.box@gyemszi.hu), levélben (Országos Gyógyszerészeti Intézet, 1372 Budapest, Pf.
450.), faxon (+36-1/886-9472), vagy a forgalomba hozatali engedély jogosultjának: Richter
Gedeon Nyrt., drugsafety@richter.hu.

A Forgalomba hozatali engedély jogosultjának elérhető ségei
Amennyiben bármilyen kérdése van, vagy további információra van szüksége a gyógyszer
alkalmazásával kapcsolatban, kérjük, forduljon a Richter Gedeon Nyrt. Orvosi Információs
Szolgálatához.
Cím:
1103 Budapest, Gyömrő i út 19-21., Magyarország
Telefon:
+36-1-505-7032
email:
medinfo@richter.hu
website:
www.richter.hu
A jelen levélben szereplő információkat az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az
Országos Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZI-OGYI) jóváhagyta.
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Dr. Németh György
orvostudományi igazgató
Richter Gedeon Nyrt.

Richter Gedeon NyRt.
Budapest, X.,

Gyömrői

út \ 9-21. • Levelezési eim : H- \4 75 Budapest , 10 Pf. 27. • Te\efon : +36- \-43\ -4000 . Fax : 36- \-260-6650, 260-489\ • www .richter.h u
C égjegyzéksz ám. 0\- \ 0-040944 • EU Adószám :\ 0484878
Orvostudományi

Budapest, X.,

Gyö mrő i

Főosztá ly

út 32. • H-1475 Budapest, 10 Pf. 27. • Telefon: +36-1-43 1-5134 • Fax: +36-1-26 1-5815 • Titkárság: +36- 1-43 1-7 173

