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1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Cholestagel 625 mg filmtabletta 
 
 
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 
625 mg koleszevelám (hidroklorid formájában) tablettánként. 
 
A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 
 
 
3. GYÓGYSZERFORMA 
 
Filmtabletta (tabletta) 
Csaknem fehér színű, kapszula formájú filmtabletta, egyik oldalán nyomtatott „C625” jelzéssel. 
 
 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
A Cholestagel a 3-hidroxi-3-metil-glutaril-koenzim A (HMG-CoA) reduktáz inhibitorral (sztatin) 
együtt adva a kis sűrűségű lipoprotein koleszterin (LDL-C) szintjének további csökkentésére javallott 
diétát kiegészítő terápiaként azoknál a primer hypercholesterinaemiában szenvedő felnőtt betegeknél, 
akiknél a sztatin önmagában nem biztosít megfelelő eredményt. 
 
A Cholestagel monoterápiaként megemelkedett össz-koleszterin és LDL-C szintek csökkentésére 
javallt diétát kiegészítő terápiaként azoknál a primer hypercholesterinaemiában szenvedő felnőtt 
betegeknél, akiknél a sztatin nem bizonyul megfelelőnek, vagy akik azt nem tolerálják. 
 
A Cholestagel ezetimibbel kombinálva is alkalmazható, sztatinnal vagy anélkül, primer 
hypercholesterinaemiában szenvedő felnőtt betegeknél, ideértve a familiáris hypercholesterinaemiában 
szenvedőket is (lásd 5.1 pont). 
 
4.2 Adagolás és alkalmazás  
 
Adagolás 
Kombinációs terápia 
A Cholestagel javasolt dózisa sztatinnal kombinációban adva, ezetimibbel vagy anélkül napi 
4-6 tabletta. A maximális javasolt dózis napi 6 tabletta: kétszer 3 tabletta étkezés közben vagy egyszer 
6 tabletta étkezés közben bevéve. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a Cholestagel alkalmazható 
sztatinokkal egyszerre vagy azoktól külön adagolva, valamint, hogy a Cholestagel alkalmazható 
ezitimibbel egyszerre vagy attól külön adagolva. 
 
Monoterápia 
A Cholestagel javasolt kezdő dózisa napi 6 tabletta: kétszer 3 tabletta étkezés közben, vagy egyszer 6 
tabletta étkezés közben. A maximális javasolt dózis napi 7 tabletta. 
 
A terápia alatt folytatni kell a koleszterinszint csökkentő diétát, a szérum össz-koleszterin-, LDL-C- és 
trigliceridszintjét pedig a kezelés folyamán a kedvező kezdeti és megfelelő hosszú távú hatás igazolása 
érdekében rendszeresen ellenőrizni kell. 
 
Amennyiben egy egyidejűleg adott gyógyszer esetén nem zárható ki a gyógyszerkölcsönhatás 
lehetősége, mert esetében a terápiás szintben bekövetkező kismértékű eltérés klinikailag fontos lehet, 
vagy ha nem állnak rendelkezésre az egyidejű alkalmazásra vonatkozó klinikai adatok, akkor a 
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Cholestagel-t legalább 4 órával az egyidejűleg adott gyógyszer után kell beadni annak érdekében, 
hogy a másik gyógyszer felszívódása a lehető legkisebb mértékben csökkenjen (lásd 4.5 pont). 
 
Idősek 
Időskorú betegek esetében a Cholestagel adagolásának módosítására nincs szükség. 
 
Gyermekek és serdülők 
A Cholestagel biztonságosságát és hatásosságát 0–17 éves gyermekek esetében nem igazolták. A 
jelenleg rendelkezésre álló adatok leírása az 5.1 pontban található, de nincs az adagolásra vonatkozó 
javaslat. 
 
Az alkalmazás módja 
A Cholestagel tablettát szájon át, étkezés közben, folyadékkal kell bevenni. 
A tablettákat egészben kell lenyelni és nem szabad kettétörni, összetörni vagy szétrágni. 
 
4.3 Ellenjavallatok 
 
• A készítmény hatóanyagával, vagy bármely, a 6.1 pontban felsorolt segédanyagával szembeni 

túlérzékenység. 
• Bélelzáródás vagy epevezeték-elzáródás. 
 
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
 
Másodlagos hypercholesterinaemiát kiváltó okok 
A másodlagos hypercholesterinaemiát kiváltó okok (nem megfelelően kezelt diabetes mellitus, 
hypothyreosis, nephrosis szindróma, dysproteinaemiák, elzáródással járó májbetegségek, egyéb 
gyógyszeres terápia, alkoholizmus) figyelembe vétele esetén ezeket diagnosztizálni és megfelelően 
kezelni kell a Cholestagel terápia megkezdése előtt. 
 
Kölcsönhatás ciklosporinnal 
Ciklosporinnal kezelt és Cholestagel-kezelést megkezdő vagy befejező betegek, vagy olyan 
Cholestagel-kezelésben részesülő betegek, akiknél ciklosporin terápiát megkezdésére van szükség: A 
Cholestagel csökkenti a ciklosporin biohasznosulását (lásd még 4.5 pont). Azon Cholestagel-t szedő 
betegeknél, akiknél a ciklosporin-kezelés megkezdésére van szükség, a ciklosporin vérszintjét 
rutinszerűen monitorozni kell, és az adagot ennek megfelelően kell beállítani. A ciklosporint kapó és 
Cholestagel-terápiát megkezdő betegeknél a kombinációs kezelés megkezdése előtt, majd a 
megfelelően beállított adagú ciklosporinnal történő párhuzamos kezelés megkezdését követően 
gyakran ellenőrizni kell a vérszintet. Figyelembe kell venni, hogy a Cholestagel-terápia beszüntetése a 
ciklosporin vérszintjének növekedésével jár. Ezért az egyidejűleg ciklosporint és Cholestagel-t kapó 
betegek vérszintjét a Cholestagel-terápia beszüntetése előtt, majd azt követően is gyakran ellenőrizni 
kell, a ciklosporin adagját pedig ennek megfelelően kell módosítani. 
 
Trigliceridszintre gyakorolt hatás 
Elővigyázatosság szükséges, amennyiben a kezelt beteg trigliceridszintje magasabb, mint 3,4 mmol/l, 
mivel a Cholestagel növelheti a trigliceridszintet. A biztonságosság és hatékonyság nem állapítható 
meg azoknál a betegeknél, akiknél a trigliceridszint meghaladja a 3,4 mmol/l-t, mivel ezeket a 
betegeket kizárták a klinikai vizsgálatokból. 
 
A Cholestagel biztonságosságát és hatékonyságát nem állapították meg olyan esetekben, amikor a 
betegnél dysphagia, nyelési rendellenesség, súlyos gyomor-és bélmotilitási rendellenesség, 
bélgyulladás, májelégtelenség vagy a gyomor-bél rendszert érintő súlyos műtét áll fenn. Ebből 
kifolyólag ezen rendellenességek esetén a Cholestagel alkalmazásakor elővigyázatosság szükséges. 
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Székrekedés 
A Cholestagel székrekedést idézhet elő vagy súlyosbíthatja a fennálló székrekedést. A székrekedés 
veszélyét különösen figyelembe kell venni azoknál a betegeknél, akiknél koszorúér-betegség és angina 
pectoris áll fenn. 
 
Véralvadásgátlók 
A véralvadásgátló terápiát gondosan ellenőrizni kell azon betegeknél, akik warfarint vagy hasonló 
szert kapnak, mivel kimutatták, hogy az epesav-megkötők, mint a Cholestagel is, csökkentik a K-
vitamin felszívódását, és így megzavarják a warfarin antikoaguláns hatását (lásd még 4.5 pont). 
 
Orális fogamzásgátlók 
Egyidejű alkalmazás esetén a Cholestagel befolyásolhatja az orális fogamzásgátló tabletták 
biohasznosulását. A gyógyszerkölcsönhatás kockázatának minimalizálása érdekében fontos, hogy a 
Cholestagel alkalmazására a fogamzásgátló tabletta bevétele után legalább 4 órával kerüljön sor (lásd 
még 4.5 pont). 
 
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 
Általános 
A Cholestagel befolyásolhatja más gyógyszerek biohasznosulását. Így amennyiben egy egyidejűleg 
adott gyógyszer esetén nem zárható ki a gyógyszerkölcsönhatás lehetősége, mert esetében a terápiás 
szintben bekövetkező kismértékű eltérés klinikailag fontos lehet, akkor a Cholestagel-t legalább 
4 órával a másik gyógyszer előtt vagy legalább 4 órával a másik gyógyszer után kell beadni annak 
érdekében, hogy a másik gyógyszer felszívódása a lehető legkisebb mértékben csökkenjen. Olyan 
egyidejűleg alkalmazott gyógyszerek esetén, amelyeket több dózisra kell osztani, figyelembe kell 
venni, hogy a Cholestagel előírt napi adagját egyszerre be lehet venni. 
 
Olyan gyógyszerkészítmények alkalmazásakor, melyek vérszintjeinek változása klinikailag jelentősen 
befolyásolhatja a biztonságosságot vagy a hatékonyságot, az orvosnak meg kell fontolnia a vérszintek 
vagy a hatás ellenőrzését. 
 
Interakciós vizsgálatokat csak felnőttek körében végeztek. 
 
Egészséges önkénteseken végzett interakciós vizsgálatokban a Cholestagel nem befolyásolta a 
digoxin, metoprolol, kinidin, valproátsav és warfarin biológiai hasznosíthatóságát. A Cholestagel 
csökkentette a késleltetett kioldódású verapamil Cmax és AUC értékeit, az előbbit körülbelül 31%-kal, 
az utóbbit 11%-kal. Mivel a verapamil biológiai hasznosíthatósága igen változó, ennek az 
eredménynek a klinikai jelentősége nem tisztázott. 
 
Koleszevelám és olmezartán egyidejű alkalmazása csökkenti az olmezartán expozíciót. Az 
olmezartánt legalább 4 órával a koleszevelám előtt kell bevenni. 
 
Nagyon ritkán beszámoltak a fenitoin-szint csökkenéséről olyan betegeknél, akik a Cholestagel-t 
fenitoinnal egyidejűleg szedték. 
 
Véralvadásgátló terápia 
A véralvadásgátló terápiát gondosan ellenőrizni kell azon betegeknél, akik warfarint vagy hasonló 
szert kapnak, mivel kimutatták, hogy az epesav-megkötők, például a Cholestagel, csökkentik a 
K-vitamin felszívódását, és így megzavarják a warfarin antikoaguláns hatását. Nem készült specifikus 
klinikai interakciós vizsgálat a koleszevelám és K-vitamin között.  
 
Levotiroxin 
Egy egészséges önkénteseken végzett kölcsönhatás-vizsgálatban a Cholestagel csökkentette az 
egyidejűleg vagy 1 óra múlva adott levotiroxin AUC- és Cmax értékét. Nem figyeltek meg 
kölcsönhatást abban az esetben, ha a Cholestagel bevételére legalább 4 órával a levotiroxin 
alkalmazása után került sor. 
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Fogamzásgátló tabletta 
Egy egészséges önkénteseken végzett kölcsönhatás-vizsgálatban a fogamzásgátló tablettával történő 
egyidejű alkalmazás esetén a Cholestagel csökkentette a noretindron és az etinilösztradiol AUC és 
Cmax értékét. Ezt a kölcsönhatást akkor is megfigyelték, amikor a Cholestagel alkalmazására egy 
órával a fogamzásgátló tabletta bevétele után került sor. Azonban nem figyeltek meg kölcsönhatást, 
abban az esetben, ha a Cholestagel-t a fogamzásgátló tabletta után négy órával alkalmazták. 
 
Ciklosporin 
Egészséges önkéntesek részvételével végzett interakciós vizsgálatokban a Cholestagel és ciklosporin 
egyidejű alkalmazása jelentős mértékben csökkentette a ciklosporin AUC0-inf és Cmax értékét (az 
előbbit 34, az utóbbit pedig 44%-kal). Ezért javasolt a ciklosporin vérszintjének szigorú monitorozása 
(lásd még 4.4 pont). Emellett elméleti megfontolásból a ciklosporin és a Cholestagel egyidejű 
alkalmazásával járó kockázat további csökkentése érdekében a Cholestagel-t legalább 4 órával a 
ciklosporin után kell beadni. A Cholestagel-t következetesen mindig ugyanabban az időben kell 
alkalmazni, mivel a Cholestagel és a ciklosporin bevételének időzítése elméletileg befolyásolhatja a 
ciklosporin biohasznosulásában bekövetkező csökkenés mértékét. 
 
Sztatinok 
A Cholestagel-t sztatinokkal együtt adva a klinikai vizsgálatokban az LDL-C szint előre várt további 
csökkenését figyelték meg, nem várt hatások nem voltak. A Cholestagel egy gyógyszer-kölcsönhatási 
vizsgálat során nem befolyásolta a lovasztatin biohasznosulását. 
 
Antidiabetikumok 
Koleszevelám és nyújtott hatóanyagleadású metformin tabletta egyidejű alkalmazása növeli a 
metformin expozíciót. A nyújtott hatóanyagleadású metformin tablettát és koleszevelámot együttesen 
szedő betegeknél ellenőrizni kell a kezelésre adott klinikai választ, ahogy az az antidiabetikumok 
alkalmazásakor megszokott.  
 
A koleszevelám kötődik a glimepiridhez és csökkenti a glimeprid felszívódását a gyomor-, 
béltraktusból. Nem figyeltek meg kölcsönhatást abban az esetben, ha a glimepiridet legalább 4 órával 
a koleszevelám előtt alkalmazták. Ezért a glimepiridet leglább 4 órával a koleszevelám előtt kell 
bevenni. 
 
Koleszevelám és glipizid egyidejű alkalmazása csökkenti a glipizid expoziciót. A glipizidet legalább 
4 órával a koleszevelám előtt kell bevenni. 
 
A Cholestagel és glibenklamid (másnéven gliburid) egyidejű alkalmazása 32%-kal csökkentette a 
glibenklamid AUC0-inf-értékét és 47%-kal a Cmax-értékét. Nem figyeltek meg kölcsönhatást abban az 
esetben, ha a Cholestagel bevételére négy órával a glibenklamid alkalmazása után került sor. 
 
A Cholestagel és repaglinid egyidejű alkalmazás nem volt hatással az repaglinid AUC értékére és 
19%-kal csökkentette Cmax értékét, ennek klinikai jelentősége azonban nem ismert. Nem figyeltek 
meg kölcsönhatást, ha a Cholestagel-t négy órával a repaglinid után adták be. 
 
Nem figyeltek meg kölcsönhatást Cholestagel és pioglitazon egészséges önkénteseknél történő 
egyidejű alkalmazása esetén. 
 
Urzodezoxikólsav 
A Cholestagel elsősorban a hidrofób epesavakat köti meg. Egy klinikai vizsgálatban a Cholestagel 
nem befolyásolta az endogén (hidrofil) urzodezoxikólsav széklettel való kiválasztását. Mindamellett 
urzodezoxikólsavval formális interakciós vizsgálatokat nem végeztek. Általában, amennyiben egy 
egyidejűleg adott gyógyszer esetén nem zárható ki a gyógyszerkölcsönhatás lehetősége, akkor a 
Cholestagel-t legalább 4 órával a másik gyógyszer előtt vagy legalább 4 órával a másik gyógyszer után 
kell bevenni annak érdekében, hogy a másik gyógyszer felszívódása a lehető legkisebb mértékben 
csökkenjen. Az urzodezoxikólsav-kezelés klinikai hatásainak ellenőrzését mérlegelni kell. 
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Egyéb interakciók 
A Cholestagel nem váltott ki klinikailag jelentős csökkenést az A-, D-, E- és K-vitaminok 
felszívódásában az akár egy évig tartó klinikai vizsgálatokban. Azonban ajánlott az elővigyázatosság 
azon betegek kezelésekor, akiknél előfordulhat a K-vitamin vagy a zsírban oldódó vitaminok hiánya, 
mint például a felszívódási zavarok esetén. Ezeknél a betegeknél javasolt az A- D- és E-vitaminok 
szintjének ellenőrzése, valamint a K-vitamin státusának a koagulációs paraméterek mérésén keresztül 
való megállapítása; amennyiben szükséges, a vitaminokat pótolni kell. 
 
4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás 
 
Terhesség 
Nem áll rendelkezésre klinikai adat a Cholestagel terhes nőkön való alkalmazásával kapcsolatban. 
Állatkísérletek nem igazoltak direkt vagy indirekt káros hatásokat a terhességgel, az 
embrionális/foetalis fejlődéssel, a szüléssel vagy a születés utáni fejlődéssel kapcsolatban (lásd 
5.3 pont). Terhes nőnek történő rendeléskor elővigyázatosság szükséges. 
 
Szoptatás 
Nem áll rendelkezésre klinikai adat a Cholestagel szoptatás alatt való alkalmazásával kapcsolatban. 
Elővigyázatosság szükséges szoptató anyának történő rendeléskor. 
 
Termékenység 
Nem állnak rendelkezésre adatok a Cholestagel-nek a humán termékenységre kifejtett hatásáról. Egy 
patkányokon végzett vizsgálat az egyes csoportok reprodukciós paraméterei közt nem mutatott ki 
olyan eltéréseket, amelyek a koleszevelámnak tulajdonítható reprodukciós hatásokra utalnának. 
 
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
 
A Cholestagel nem vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a 
gépek kezeléséhez szükséges képességeket. 
 
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 
A biztonságossági profil összefoglalása 
A leggyakrabban előforduló mellékhatások a flatulencia és a székrekedés, amelyek az 
emésztőrendszeri betegségek és tünetek kategóriában találhatók. 
 
Mellékhatások táblázatos felsorolása 
A mintegy 1400 betegre kiterjedő kontrollált klinikai vizsgálatokban és az engedélyezés utáni 
használat során a következő mellékhatásokat figyelték meg a csak Cholestagel-t szedő betegeknél.  
 
A bejelentett gyakoriságok kategorizálása a következő: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 – 
<1/10), nem gyakori (≥1/1000 – <1/100), ritka (≥1/10 000 – <1/1000), nagyon ritka (<1/10 000) és 
nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). 
 



7 

Idegrendszeri betegségek és tünetek 
Gyakori: fejfájás 
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 
Nagyon gyakori: flatulencia*, székrekedés* 
Gyakori: hányás, hasmenés*, emésztési zavar*, hasi fájdalom, kóros 
széklet, hányinger , haspuffadás 
Nem gyakori: dysphagia 
Nagyon ritka: pancreatitis 
Nem ismert: bélelzáródás *,** 
A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és 
tünetei: 
Nem gyakori: myalgia 
Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok eredményei 
Gyakori: szérum trigliceridszint emelkedés 
Nem gyakori: szérum transzaminázszint emelkedés 

* további információkért lásd az alábbi részt 
** a forgalomba hozatal után észlelt mellékhatások 
 
A megjelölt nemkívánatos események leírása 
A flatulencia és a hasmenés háttér előfordulási gyakorisága ugyanazon kontrollállt klinikai 
vizsgálatokban magasabb volt a placebót kapó betegek körében. A beszámolók szerint kizárólag a 
székrekedés és az emésztési zavar fordult elő nagyobb számban a Cholestagel-t szedő betegeknél, mint 
a placebo csoportban.  
 
A bélelzáródás incidenciája valószínűleg megnövekedett azok között a betegek között, akiknek az 
anamnézisében bélelzáródás vagy bélreszekció szerepel. 
 
A Cholestagel sztatinokkal, illetve ezetimibbel kombinálva jól tolerálhatónak bizonyult, és a 
megfigyelt mellékhatások megfeleltek az önmagukban adott sztatinok vagy ezetimib ismert 
biztonságossági profiljának. 
 
Feltételezett mellékhatások bejelentése 
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez 
fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen 
kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a 
hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül. 
 
4.9 Túladagolás 
 
Mivel a Cholestagel nem szívódik fel, a szisztémás toxicitás veszélye alacsony. Gyomor- és 
bélrendszeri tünetek előfordulhatnak. A maximális javasolt adag (napi 4,5 g (7 tabletta)) feletti 
adagokat nem vizsgáltak. 
 
Amennyiben túladagolás fordul elő, a fő potenciális veszély a gyomor-bél rendszer elzáródása lehet. A 
kezelést ennek a potenciális elzáródásnak a helye, mértéke, valamint a normális bélmotilitás megléte 
vagy hiánya határozza meg. 
 
 
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 
 
Farmakoterápiás csoport: Lipidszintet módosító anyagok, epesavkötők, ATC kód: C10A C04 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


8 

Hatásmechanizmus  
A Cholestagel hatóanyagának, a koleszevelámnak hatásmechanizmusát több in vitro és in vivo 
vizsgálatban értékelték. Ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy a koleszevelám megköti az epesavakat, 
köztük a glikokolsavat, ami emberben a fő epesav. Az epesavak prekurzora a koleszterin. Normál 
emésztés során epesavak választódnak ki a bélbe. Az epesavak nagy hányada később felszívódik a 
bélből és az enterohepatikus körforgásban visszakerül a májba. 
 
A koleszevelám egy nem felszívódó lipidszint-csökkentő polimer, amely a bélben megköti az 
epesavakat, megakadályozva a visszaszívódásukat. Az epesav-megkötők LDL-koleszterinszint-
csökkentő mechanizmusát korábban a következőképpen határozták meg: Ahogy kimerül az epesav-
készlet, a máj koleszterin 7-α-hidroxiláz enzim termelődése fokozódik, ezáltal fokozódik a koleszterin 
átalakulása epesavvá. Ennek hatására megnő a kereslet a koleszterin iránt a májsejtekben, aminek 
kettős hatása egyrészt a koleszterin bioszintézis enzim, a hidroximetil-glutaril-koenzim A (HMG-
CoA) reduktáz transzkripciójának és aktivitásának a fokozódása, másrészt a máj LDL (low density 
lipoprotein) receptor számának megnövekedése. Párhuzamosan előfordulhat a VLDL (very low 
density lipoprotein) szintézisének fokozódása. Ezeknek a kompenzációs hatásoknak eredményeként 
megnő az LDL-koleszterin clearance a vérből, aminek a végeredménye a csökkent szérum 
LDL-koleszterinszint. 
 
Egy 6 hónapos dózis-hatás vizsgálat során, amelyet napi 3,8 vagy 4,5 g Cholestagel-lel kezelt primer 
hypercholesterinaemiában szenvedő betegeken végeztek, az LDL-szint 15-18%-os csökkenését 
tapasztalták, amely kétheti adagolás után már jelentkezett. Ezen kívül az össz-koleszterinszint 
7-10%-kal csökkent, a HDL-koleszterin 3%-al és a trigliceridszint 9-10%-al emelkedett. Az apo-B 
12%-kal csökkent. Összehasonlításképp azoknál a betegeknél, akik placebót kaptak, az LDL-
koleszterinszint, össz-koleszterinszint, HDL-koleszterinszint és az Apo-B nem változtak, míg a 
trigliceridszint 5%-kal emelkedett. Azokban a vizsgálatokban, amelyekben a Cholestagel-t napi 
egyszeri adagban adták reggelivel, napi egyszeri adagban ebéddel, vagy két részletben reggelivel és 
ebéddel, nem jelentkezett szignifikáns eltérés az LDL-koleszterinszintben a különböző adagolási 
rendek között. Azonban egy vizsgálatban, amikor a Cholestagel-t egy dózisban adták reggelivel, a 
trigliceridszint jobban emelkedett. 
 
Egy hathetes vizsgálatban 129, kevert hyperlipidaemiás beteget randomizáltak 160 mg fenofibrát plusz 
3,8 g Cholestagel kombinációs terápiára vagy fenofibrát monoterápiára. A fenofibrát plusz 
Cholestagel csoportban (64 beteg) 10%-kal csökkent az LDL-koleszterinszint a fenofibrát csoportban 
(65 beteg) megfigyelt 2%-os növekedéssel szemben. A nem HDL-koleszterin-, az összkoleszterin- és 
az Apo-B szintje is csökkent. A triglicerideknél kismértékű, 5%-os, nem szignifikáns emelkedést 
észleltek. A fenofibrát és a Cholestagel együttes adásának a myopathia és a hepatotoxicitás 
kockázatára gyakorolt hatásai nem ismertek. 
 
487 betegen végzett multicentrikus, randomizált, kettős vak, placebo kontrollos vizsgálatokban az 
LDL-koleszterinszint további 8-16%-os csökkenése volt tapasztalható, amikor 2,3 és 3,8 g közötti 
mennyiségű Cholestagel-t egy sztatinnal (atorvasztatin, lovasztatin vagy simvasztatin) adtak együtt.  
 
Egy 86, primer hypercholesterinaemiában szenvedő betegen végzett multicentrikus, randomizált, 
kettős-vak, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportú, hathetes kezelési időtartamra kiterjedő vizsgálat 
során az egyik csoportban a 3,8 g Cholestagel plusz 10 mg ezetimib, a másik csoportban pedig a 
monoterápiában adott 10 mg ezetimib LDL-koleszterinszintre gyakorolt hatását vizsgálták.  
Napi 10 mg ezetimib és 3,8 g Cholestagel sztatin nélküli kombinált terápiája jelentős kombinált hatást 
eredményezett. Az LDL-koleszterinszint 32%-kal csökkent, tehát a Cholestagel és ezetimib 
kombinációja 11%-kal nagyobb LDL-koleszterinszint-csökkenést eredményezett, mint az önmagában 
adott ezetimib. 
 
Egy 86, familiáris hypercholesterinaemiában szenvedő betegen végzett multicentrikus, randomizált, 
kettős-vak, placebo-kontrollos vizsgálat során azt vizsgálták, hogy milyen hatása van a maximálisan 
tolerálható dózisú sztatin és ezetimib terápia napi 3,8 g Cholestagel-lel történő kiegészítésének. A 
betegek 85%-át vagy atorvasztatinnal (ezek 50%-a 80 mg-os dózist kapott) vagy rozuvasztatinnal 
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kezelték (ezek 72%-a 40 mg-os dózist kapott). A Cholestagel-t kapó csoportban 6, illetve 12 hét alatt 
jelentős, 11%-os, illetve 11%-os LCL-koleszterinszint-csökkenést értek el, szemben a 
placebo-csoportban mért 7%-os, illetve 1%-os növekedéssel. Az átlagos kiindulási szint 3,75 mmol/l, 
illetve 3,86 mmol/l volt. A Cholestagel-csoportban a trigliceridszint 6, illetve 12 hét alatt 19%-ot, 
illetve 13%-ot emelkedett, szemben a placebo-csoportban mért 6%-kal, illetve 13%-kal, de a 
növekedések mértéke nem tért el egymástól jelentősen. A HDL-koleszterin- és a hsCRP szintje 12 hét 
után nem mutatott jelentős eltérést a placebo-csoporthoz képest. 
 
Gyermekek és serdülők 
Gyermekeknél egy nyolchetes multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos vizsgálat 
során napi 1,9 g, illetve 3,8 g Cholestagel biztonságosságát és hatásosságát vizsgálták 194, 
heterozygota familiáris hypercholesterinaemiában szenvedő, stabil dózisú sztatinokkal kezelt 
(47 beteg, 24%), illetve lipidcsökkentő terápiában még nem részesült (147 beteg, 76%), 10–17 év 
közötti fiún és az első havivérzésen már átesett lányon. A Cholestagel valamennyi beteg esetében 
statisztikailag szignifikáns LDL-koleszterinszint-csökkenést eredményezett: a napi 3,8 g-os 
csoportban 11%-os, a napi 1,9 g-os csoportban pedig 4%-os volt a csökkenés, szemben a 
placebo-csoportban mért 3%-os növekedéssel. A sztatin-kezelésben korábban nem részesült, 
monoterápiát kapó betegek esetén a Cholestagel statisztikailag szignifikáns 
LDL-koleszterinszint-csökkenést eredményezett: a napi 3,8 g-os csoportban 12%-os, a napi 1,9 g-os 
csoportban pedig 7%-os volt a csökkenés, szemben a placebo-csoportban mért 1%-os csökkenéssel 
(lásd 4.2 pont). A növekedést, nemi érést, a zsírban oldódó vitaminok szintjét és a koagulációs 
faktorokat befolyásoló jelentős hatást nem figyeltek meg, és a Cholestagel mellékhatásprofilja a 
placebóéval volt összehasonlítható. 
 
A Cholestagel-t klinikai vizsgálatokban nem hasonlították össze közvetlenül más epesav-megkötőkkel.  
 
Klinikai vizsgálatokat nem végeztek, melyek kimutathatják a Cholestagel monoterápiában vagy egyéb 
gyógyszerrel együttadása esetén bármilyen hatással lenne a kardiovaszkuláris morbiditásra, 
mortalitásra. 
 
5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok 
 
A Cholestagel nem szívódik fel a gyomor-bél rendszerből. 
 
5.3 A preklinikai biztonsági vizsgálatok eredményei 
 
A nem klinikai vizsgálatok során csak a maximális humán expozíciót jóval meghaladó expozíciónak 
voltak következményei, melyeknek a klinikai alkalmazás szempontjából csekély a jelentősége. 
 
 
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 
6.1 Segédanyagok felsorolása 
 
Tablettamag: 
Mikrokristályos cellulóz (E460) 
Kolloid szilícium-dioxid 
Magnézium-sztearát 
Tisztított víz 
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Filmbevonat: 
Hipromellóz (E464) 
Diacetilált monogliceridek 
 
Jelölőfesték: 
Fekete vas-oxid (E172) 
Hipromellóz (E464) 
Propilénglikol 
 
6.2 Inkompatibilitások 
 
Nem értelmezhető. 
 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 
 
2 év. 
 
6.4 Különleges tárolási előírások 
 
A nedvességtől való védelem érdekében a gyógyszer tartályát tartsa jól lezárva. 
 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése 
 
HDPE tartály PP kupakkal külső dobozzal. 
Kiszerelések: 24 tabletta (1 × 24) 
 100 tabletta (2 × 50) 
 180 tabletta (1 × 180) 
 
HDPE tartály PP kupakkal külső doboz nélkül. 
Kiszerelések: 180 tabletta (1 × 180) 
 
Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 
 
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény 

kezelésével kapcsolatos információk  
 
 Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre 
vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. 
 
 
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
 
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 
Ziegelhof 24 
17489 Greifswald 
Németország  
 
 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/03/268/001-004 
 
 
9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ 

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA 
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A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2004. március 10. 
A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2009. március 30. 

10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján 
(http://www.ema.europa.eu) található. 

http://www.ema.europa.eu/
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A. A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT 

FELELŐS GYÁRTÓ 
 
B. FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK AZ ELLÁTÁS ÉS 

HASZNÁLAT KAPCSÁN 
 

C. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY EGYÉB 
FELTÉTELEI ÉS KÖVETELMÉNYEI 

 
D. FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK A GYÓGYSZER 

BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY ALKALMAZÁSÁRA 
VONATKOZÓAN 
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A. A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ 
 
A gyártási tételek végfelszabadításáért felelős gyártó(k) neve és címe 
 
Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Írország 
 
 
B. FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK AZ ELLÁTÁS ÉS HASZNÁLAT KAPCSÁN 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
C. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY EGYÉB FELTÉTELEI ÉS 

KÖVETELMÉNYEI  
 
• Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések  
A forgalomba hozatali engedély jogosultja az erre a termékre vonatkozó időszakos 
gyógyszerbiztonsági jelentéseket a 2001/83/EK irányelv 107c. cikkének (7) bekezdésében 
megállapított és az európai internetes gyógyszerportálon nyilvánosságra hozott uniós 
referencia-időpontok listája (EURD lista) szerinti követelményeknek megfelelően köteles benyújtani. 
 
 
D. FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS 

HATÉKONY ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓAN 
 
• Kockázatkezelési terv  
A forgalomba hozatali engedély jogosultja kötelezi magát, hogy a forgalomba hozatali engedély 
1.8.2 moduljában leírt, jóváhagyott kockázatkezelési tervben, illetve annak jóváhagyott frissített 
verzióiban részletezett, kötelező farmakovigilanciai tevékenységeket és beavatkozásokat elvégzi. 
 
A frissített kockázatkezelési terv benyújtandó a következő esetekben: 

• ha az Európai Gyógyszerügynökség ezt indítványozza; 
• ha a kockázatkezelési rendszerben változás történik, főként azt követően, hogy olyan új 

információ érkezik, amely az előny/kockázat profil jelentős változásához vezethet, illetve (a 
biztonságos  gyógyszeralkalmazásra vagy kockázat-minimalizálásra irányuló) újabb, 
meghatározó eredmények születnek. 

 
Ha az időszakos gyógyszerbiztonsági jelentés és a frissített kockázatkezelési terv benyújtásának 
időpontja egybeesik, azokat egyidőben be lehet nyújtani. 
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III. MELLÉKLET 
 

CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
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A. CÍMKESZÖVEG 
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON ÉS A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ 
ADATOK 
 
KÜLSŐ DOBOZ ÉS TARTÁLY CÍMKE (24, 100 ÉS 180 TABLETTA) DOBOZZAL 
TARTÁLY CÍMKE (180 TABLETTA) DOBOZ NÉLKÜL 
 
 
1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Cholestagel 625 mg filmtabletta 
koleszevelám 
 
 
2. HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE 
 
625 mg koleszevelám (hidroklorid formájában) tablettánként. 
 
 
3. SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA 
 
 
4. GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM 
 
24 filmtabletta 
100 filmtabletta 
180 filmtabletta 
 
 
5. AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS 

MÓDJA(I) 
 
Szájon át történő alkalmazásra 
A tablettát folyadékkal, étkezés közben kell bevenni. 
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 
 
 
6. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
 
7. TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES 
 
 
8. LEJÁRATI IDŐ 
 
Felhasználható: 
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9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
A nedvességtől való védelem érdekében a gyógyszer tartályát tartsa jól lezárva. 
 
 
10. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK 

VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK 
ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN 

 
 
11. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 
Ziegelhof 24 
17489 Greifswald 
Németország  
 
 
12. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 
 
EU/1/03/268/001     24 tabletta 
EU/1/03/268/002   100 tabletta 
EU/1/03/268/003   180 tabletta dobozzal  
EU/1/03/268/004   180 tabletta doboz nélkül 
 
13. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 
 
Gy.sz. 
 
 
14. A GYÓGYSZER RENDELHETŐSÉGE 
 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 
 
 
15. AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
 
 
16. BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 
Cholestagel 
625 mg 
 
 
17. EGYEDI AZONOSÍTÓ – 2D VONALKÓD 
 
Egyedi azonosítójú 2D vonalkóddal ellátva. 
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18. EGYEDI AZONOSÍTÓ OLVASHATÓ FORMÁTUMA 
 
PC: 
SN: 
NN: 



19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
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Betegtájékoztató:Információk a felhasználó számára 
 

Cholestagel 625 mg filmtabletta 
koleszevelám 

 
Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert 
az Ön számára fontos információkat tartalmaz. 
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége 

lehet. 
- További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 
- Ezt a gyógyszert az orvos kizárólag Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára 

ártalmas lehet még abban az esetben is, ha a betegsége tünetei az Önéhez hasonlóak. 
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát vagy 

gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is 
vonatkozik. Lásd 4. pont. 

 
 
A betegtájékoztató tartalma: 
1. Milyen típusú gyógyszer a Cholestagel és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Cholestagel szedése előtt 
3. Hogyan kell szedni a Cholestagel-t? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Cholestagel-t tárolni? 
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk 
 
 
1. Milyen típusú gyógyszer a Cholestagel és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
 
A Cholestagel hatóanyaga a koleszevelám (hidroklorid formájában). A Cholestagel szedése elősegíti, 
hogy az Ön vérének koleszterinszintje csökkenjen. Kezelőorvosa csak abban az esetben rendeli Önnek 
a Cholestagel-t, ha a zsírban és koleszterinben szegény diéta nem bizonyul elegendőnek. 
 
A Cholestagel az Ön bélrendszerében fejti ki hatását, úgy, hogy megköti a májában keletkező epesavat 
és a széklettel kiüríti a szervezetéből. Ez megvédi a szervezetét az epesavak bélrendszerből szokásos 
úton történő újrahasznosításától. Az újrahasznosítás nélkül az Ön májának több epesavat kell 
előállítania. A máj a vér koleszterinjét használja erre, így csökken a vérben a koleszterin mennyisége. 
 
A Cholestagel-t egy olyan állapot kezelésére rendelték felnőttek esetében, amit primer 
hiperkoleszterinémiának neveznek (amikor a vér koleszterinszintje megemelkedett).  
- A Cholestagel-t rendelhetik önmagában zsír- és koleszterinszegény diétával kiegészítve, ha a 

sztatinnal (a koleszterinszint-csökkentő gyógyszerek egy csoportja, amelyek a májban fejtik ki 
hatásukat) való kezelés nem megfelelő, vagy nem jól tolerált. 

- A Cholestagel egy sztatinnal együtt is adható zsír- és koleszterinszegény diétával kiegészítve, 
amennyiben a beteg csak sztatinnal nem kezelhető elégségesen. 

- A Cholestagel ezetimibbel is együtt adható (ez egy koleszterinszint-csökkentő gyógyszer, amely 
csökkenti a koleszterin bélben történő felszívódását), sztatinnal vagy anélkül. 

 
 
2. Tudnivalók a Cholestagel szedése előtt 
 
Ne szedje a Cholestagel-t 
- ha allergiás a koleszevelámra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére, 
- ha beleiben vagy az epeutakban (az epét szállító vezetékek) elzáródás található. 
 
Amennyiben Önnek a Cholestagel-t egyéb gyógyszerrel együtt rendelték, mindenképpen olvassa el az 
adott gyógyszernek a betegtájékoztatóját is, mielőtt elkezdi szedni a gyógyszereit. 
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Figyelmeztetések és óvintézkedések 
 A Cholestagel szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével 
- ha az Ön trigliceridszintje (az egyik vérzsír) 3,4 mmol/l fölött van, 
- ha nehezen nyel, vagy súlyos gyomor- vagy bélproblémákkal küzd, 
- ha székrekedésben szenved, mivel a Cholestagel előidézheti vagy súlyosbíthatja ezt az állapotot. 

Ez különösen koszorúér-betegségben vagy angina pektoriszban szenvedő betegek esetében fontos.  

Ha úgy gondolja, hogy ezek közül bármelyik vonatkozik Önre, tájékoztassa erről a kezelőorvosát vagy 
gyógyszerészét, mielőtt elkezdi szedni a Cholestagel-t. 
 
A Cholestagel kezelés megkezdése előtt kezelőorvosának meg kell győződnie arról, hogy nem más 
okozza az Ön megemelkedett koleszterinszintjét. Ezek közé tartozhat a nem megfelelően kezelt 
cukorbetegség, a kezeletlen hipotireózis (túl alacsony pajzsmirigyhormon-szint, amelyet nem kezelnek 
gyógyszeresen), fehérje a vizeletben (nefrózis szindróma), kóros fehérjeszint a vérben 
(diszproteinémia), az epehólyagba történő epeszállítás elzáródása (elzáródásos májbetegség).  
 
Gyermekek és serdülők 
A Cholestagel biztonságosságát és hatásosságát gyermekeknél (18 éves kor alatt) nem vizsgálták. 
Ezért a Cholestagel gyermekeknél történő alkalmazása nem ajánlott. 
 
Egyéb gyógyszerek és a Cholestagel 
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiban szedett, 
valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.  
Ha kezelőorvosa úgy gondolja, hogy a Cholestagel befolyásolhatja a másik gyógyszer felszívódását, 
azt fogja tanácsolni, hogy a Cholestagel-t a másik gyógyszer bevétele előtt legalább 4 órával vagy a 
másik gyógyszer bevétele után legalább 4 órával vegye be. Ha a másik gyógyszert naponta többször 
kell szednie, ne feledje, hogy a Cholestagel tabletták naponta egyszer vehetők be. 
 
A Cholestagel befolyásolhatja a következő gyógyszerek hatását: 

• Véralvadásgátlók (a vér alvadási idejét növelő szerek, pl. warfarin). Ha Ön véralvadásgátlót 
szed, beszélje meg kezelőorvosával véralvadási szintjének rendszeres ellenőrzését, mivel a 
Cholestagel befolyásolhatja a K-vitamin felszívódását, és így gátolhatja a warfarin működését 

• Pajzsmirigyhormon pótlása (az alacsony pajzsmirigyhormon-szint kezelésére használt 
gyógyszerek, pl. tiroxin vagy levotiroxin) 

• Szájon át szedett fogamzásgátlók (a terhesség megelőzésére használt gyógyszerek) 
Fontos, hogy a szájon át szedett fogamzásgátló bevételét követően legalább négy óra teljen el 
a Cholestagel bevételéig, mivel csak így biztosítható, hogy a Cholestagel ne befolyásolja a 
fogamzásgátló hatékonyságát. 

• Verapamil és olmezartán (a magas vérnyomás kezelésére használt gyógyszerek) Fontos, hogy 
az olmezartánt legalább 4 órával a Cholestagel bevétele előtt vegye be. 

• Vércukorszint-csökkentő gyógyszerek (a cukorbetegség kezelésére használt gyógyszerek, 
mint például a nyújtott hatóanyagleadású metformin (retard) tabletta, glimepirid, pioglitazon, 
repaglinid vagy glibenklamid). Ha vércukorszint-csökkentő gyógyszereket szed, beszélnie kell 
kezelőorvosával, hogy szorosan ellenőrizhessék Önt. Fontos, hogy a glimepiridet vagy 
glibenklamidot legalább 4 órával a Cholestagel bevétele előtt vegye be. 

• Epilepszia elleni gyógyszerek (például az epilepszia kezelésére használt fenitoin) 
• Ciklosporin (az immunrendszer működésének csökkentésére használt gyógyszer). 
• Urzodezoxikólsav (az epekövek feloldódására, ill. bizonyos krónikus májbetegségek 

kezelésére használt gyógyszer). 
 
Ha Ön a Cholestagel-t együtt fogja szedni a felsorolt gyógyszerek valamelyikével, lehetséges, hogy az 
Ön kezelőorvosa vizsgálatokat szeretne végeztetni, hogy meggyőződhessen arról, hogy a Cholestagel 
nem zavarja meg ezeket a gyógyszereket. 
 



22 

Ezenkívül, ha Önnek olyan betegsége van, ami miatt Önnek A-, D-, E- vagy K-vitamin-hiánya lehet, 
lehetséges, hogy az Ön kezelőorvosa időről időre ellenőrizni szeretné ezeknek a vitaminoknak a 
szintjét, amíg Ön Cholestagel-t szed. Ha szükséges, lehetséges, hogy az Ön kezelőorvosa vitaminok 
kiegészítő szedését fogja javasolni. 
 
Terhesség és szoptatás 
Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a 
gyógyszer szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. 
 
Ha Önnek a Cholestagel-t sztatinnal együtt írták fel, feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha Ön 
terhes vagy teherbe szeretne esni, mivel a sztatinok szedése terhesség alatt tilos; ebben az esetben 
olvassa el az adott sztatin betegtájékoztatóját. 
Tájékoztassa kezelőorvosát, ha Ön szoptat. Lehet, hogy kezelőorvosa abbahagyatja Önnel a gyógyszer 
szedését. 
 
A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
A Cholestagel tabletta nem befolyásolja az Ön járművezetői vagy gépkezelői képességeit. 
 
 
3. Hogyan kell szedni a Cholestagel-t 
 
A Cholestagel szedésének megkezdése előtt fontos, hogy tájékoztassák Önt a koleszterinszint-
csökkentő diétáról, és fontos, hogy Ön betartsa ezt a diétát a kezelés alatt. 
 
A gyógyszert mindig a kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. 
Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. A 
2. pontban leírtaknak megfelelően, ha más gyógyszert is szed a Cholestagel mellett, lehetséges, hogy 
kezelőorvosa úgy fogja rendelni, hogy a Cholestagel-t legalább 4 órával a másik gyógyszer bevétele 
előtt vagy legalább 4 órával a másik gyógyszer bevétele után vegye be. 
Ha Neoral® vagy ciklosporin nevű gyógyszert szed, gondoskodjon arról, hogy azt a Cholestagel-hez 
képest mindig azonos módon szedje: vagy mindig azzal együtt, vagy attól mindig pár órával 
elválasztva. 
 
A Cholestagel tablettát étellel és itallal kell bevenni. A tablettákat egészben kell lenyelni. Ne törje 
ketté, ne törje össze és ne rágja szét a tablettákat. 
 
Kombinációs kezelés 
Sztatinnal, ezitimibbel vagy mindkettővel történő egyidejű alkalmazás esetén a Cholestagel javasolt 
adagja napi 4-6 tabletta szájon át. Kezelőorvosa előírása szerint egy vagy két részletben vegye be; 
mindkét esetben étkezés közben. A sztatin és az ezitimib adagolásának az adott gyógyszer előírását 
kell követnie. A két gyógyszert lehet egyszerre, vagy külön-külön is bevenni, aszerint, hogy 
kezelőorvosa hogyan írta elő. 
 
Monoterápia 
A Cholestagel javasolt adagja kétszer 3 tabletta étkezés közben, vagy egyszer 6 tabletta étkezés 
közben. Kezelőorvosa napi 7 tablettáig emelheti az Ön adagját. 
 
Ha az előírtnál több Cholestagel-t vett be 
Tájékoztassa kezelőorvosát. Előfordulhat székrekedés vagy puffadás. 
 
Ha elfelejtette bevenni a Cholestagel-t 
Az adagot beveheti egy következő étkezésnél, de sose vegyen be többet egy nap alatt a kezelőorvos 
által Önnek felírt napi adagnál. 
 
Ha idő előtt abbahagyja a Cholestagel szedését 
Az Ön koleszterinszintje a kezelés előtti szintre emelkedhet.  
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Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 
 
 
4. Lehetséges mellékhatások 
 
Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem 
mindenkinél jelentkeznek. 
 
A Cholestagelt szedő betegek a következő mellékhatásokról számoltak be:  
Nagyon gyakori (10 betegből több mint 1-et érinthet): flatulencia (szélképződés), székrekedés. 
Gyakori (10 betegből legfeljebb 1-et érinthet): hányás, hasmenés, emésztési zavar, hasi fájdalom, 
kóros széklet, émelygés, haspuffadás, fejfájás, emelkedett trigliceridszint (zsírok) a vérben. 
Nem gyakori (100 betegből legfeljebb 1-et érinthet): izomfájdalom, emelkedett májenzimszint a 
vérben, nyelési nehézség 
Nagyon ritka (10 000-ből legfeljebb 1-et érinthet): hasnyálmirigy-gyulladás. 
Nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg): bélelzáródás (mely gyakoribb lehet, 
azok között a betegek között, akiknek a kórtörténetében bélelzáródás vagy béleltávolítás szerepel. 
 
Mellékhatások bejelentése 
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét vagy a 
gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen 
lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is 
bejelentheti az V. függelékben található elérhetőségeken keresztül. A mellékhatások bejelentésével Ön 
is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos 
alkalmazásával kapcsolatban. 
 
 
5. Hogyan kell a Cholestagel-t tárolni? 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
 
A dobozon és a tartályon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható) után ne szedje ezt a gyógyszert. 
 
A nedvességtől való védelem érdekében a gyógyszer tartályát tartsa jól lezárva. 
 
Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg 
gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik 
a környezet védelmét. 
 
 
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk 
 
Mit tartalmaz a Cholestagel 
 
- A készítmény hatóanyaga a koleszevelám (hidroklorid formájában). A készítmény tablettánként 

 625 mg koleszevelámot tartalmaz. 
 
- Egyéb összetevők (segédanyagok):  
Tabletta mag: 
mikrokristályos cellulóz (E460), 
kolloid szilícium-dioxid, 
magnézium-sztearát, 
tisztított víz 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Filmbevonat: 
hipromellóz (E464), 
diacetilált monogliceridek, 
 
Jelölőfesték: 
fekete vasoxid (E172), 
hipromellóz (E464), 
propilénglikol. 
 
Milyen a Cholestagel külleme és mit tartalmaz a csomagolás 
 
A Cholestagel tabletta csaknem fehér színű, kapszula formájú filmbevonatú tabletta, egyik oldalán 
„C625” jelzéssel. A tabletták biztonsági záras műanyag tartályban vannak. A tartályok 24 (1×24), 100 
(2×50) vagy 180 (1×180) tablettát tartalmaznak. Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül 
kereskedelmi forgalomba. 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja 
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 
Ziegelhof 24 
17489 Greifswald 
Németország  
 
Gyártó 
Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Írország 
 
A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:  
 
Egyéb információforrások 
 
A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján 
(http://www.ema.europa.eu) található. 
 

http://www.emea.europa.eu/
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