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PecFent (fentanil) 
A PecFent nevű gyógyszer áttekintése és indoklás, hogy miért engedélyezték 
az EU-ban 

Milyen típusú gyógyszer a PecFent és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A PecFent felnőtt daganatos betegek áttöréses fájdalmának kezelésére használt gyógyszer. Áttöréses 
fájdalomnak azt nevezzük, amikor a beteg további hirtelen fájdalmat él át a fájdalomcsillapítókkal való 
kezelés ellenére. A PecFent olyan betegeknél használatos, akik már opioidokat használnak (a 
fájdalomcsillapítók olyan csoportját, amely a morfint és a fentanilt is magában foglalja) a hosszan tartó 
daganatos fájdalom csillapítására. 

A PecFent „hibrid gyógyszer”. Ez azt jelenti, hogy hasonló a „referencia gyógyszerekhez” abban a 
tekintetben, hogy ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, de az alkalmazás módja más. Míg a referencia-
gyógyszerek – az Effentora (bukkális tabletta) és az Actiq (szopogató tabletta) – alkalmazása szájon át 
történik, a PecFent alkalmazása orrba fújt sprayként. 

A PecFent hatóanyaga a fentanil. 

Hogyan kell alkalmazni a PecFent-et? 

A PecFent (permetadagonként 100 és 400 mikrogrammos) orrsprayként és csak „különleges” receptre 
kapható. Ez azt jelenti, hogy mivel a gyógyszerrel vissza lehet élni, illetve az függőséget okozhat, 
alkalmazására a szokásosnál szigorúbb követelmények vonatkoznak. A PecFent-tel folytatott kezelést a 
daganatos betegek opioidokkal végzett kezelésében jártas orvosnak kell megkezdenie, illetve a 
későbbiekben felügyelnie. Az orvosnak szem előtt kell tartania a PecFent-tel való visszaélés 
lehetőségét. 

A PecFent alkalmazásának megkezdésekor az orvosnak ki kell alakítania a megfelelő adagolást, amely 
a lehető legkevesebb mellékhatással biztosít megfelelő fájdalomcsillapítást. Az első próbaadagnak 
mindig 100 mikrogrammnak kell lennie (egy befújás az egyik orrlyukba). Az adag növelése során a 
beteg állapotát gondosan figyelemmel kell kísérni. 

Az adagokat egy befújás vagy két, ugyanolyan hatáserősségű befújás formájában kell beadni. A beteg 
nem kaphat többet napi négy adagnál, és legalább négyórás szünetet kell tartania az egyes 
fájdalomepizódok kezelése között.  
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További információért a PecFent alkalmazásáról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását a PecFent? 

A PecFent hatóanyaga, a fentanil, egy opioid. Ez egy jól ismert hatóanyag, amelyet már sok éve 
alkalmaznak fájdalomcsillapításra. Amikor a beteg PecFent-et permetez az orrába, a fentanil egy 
adagnyi mennyisége az orr véredényein keresztül gyorsan felszívódik a véráramba. A fentanil a 
véráramba jutva az agyi és gerincvelői receptorokra hatva enyhíti a fájdalmat. 

Milyen előnyei voltak a PecFent alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Mivel a PecFent egy hibrid gyógyszer, a kérelmező a saját maga által végzett vizsgálatokból származó 
adatokon túlmenően a referencia-gyógyszerekkel kapcsolatos adatokat is bemutatott. 

Az egyik fő vizsgálatban a PecFent a placebónál (inaktív preparátumnál) hatékonyabbnak mutatkozott 
az áttöréses daganatos fájdalom kezelésére 83, opioidokkal kezelt, felnőtt daganatos beteg esetében. 
A hatásosság fő mértéke a fájdalom súlyosságának változása volt, melyet úgy mértek, hogy a betegek 
maguk értékelték a fájdalmukat egy 0-tól 10-ig terjedő skálán. Az alkalmazás utáni első 30 percben a 
fájdalom átlagos csökkenése 6,6 pont volt a PecFent-tel kezelt betegeknél, a placebót kapott betegek 
4,5 pontjával szemben. 

Egy további vizsgálat a PecFent „elfogadhatóságát” mérte olyan módon, hogy a betegek maguk 
értékelték a PecFent-tel kapcsolatos elégedettségüket és azt, hogy mennyire találták könnyűnek és 
kényelmesnek az alkalmazását. Ebben a vizsgálatban a betegek „elégedettek” vagy „nagyon 
elégedettek” voltak a PecFent-kezeléssel az áttöréses fájdalom epizódjainak mintegy 90 %-a esetében. 

Milyen kockázatokkal jár a PecFent alkalmazása? 

A PecFent esetében az opioidok tipikus mellékhatásaira lehet számítani; ezek a gyógyszer további 
használatával gyakran megszűnnek vagy kevésbé intenzívvé válnak. A legsúlyosabb mellékhatások a 
légzésdepresszió (gátolt légzés), a keringési depresszió (lassú szívverés), a hipotenzió (alacsony 
vérnyomás), illetve a sokk (a vérnyomás hirtelen esése). A betegeknél szorosan ellenőrizni kell a 
mellékhatások kialakulását. A PecFent alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes 
felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

A PecFent nem alkalmazható olyan betegeknél, akik fájdalomcsillapítás céljából még nem szednek 
opioidokat, illetve akiknél súlyos légzésdepresszió (gátolt légzés) vagy súlyos obstruktív tüdőbetegség 
(a légzést súlyosan akadályozó betegség) áll fenn. A gyógyszer nem alkalmazható az áttöréses 
fájdalomtól eltérő, rövid időtartamú fájdalom kezelésére. A korlátozások teljes felsorolása a 
betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a PecFent forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy szükség van olyan gyorsan ható 
fájdalomcsillapítókra, amelyek a daganatos betegek áttöréses fájdalmának kezelésére szolgálnak. Az 
Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a PecFent 
alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért forgalomba hozatali engedélye az EU-ban 
kiadható. 
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Milyen intézkedések vannak folyamatban a PecFent biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A PecFent-et forgalmazó vállalat oktatóanyagokat fog biztosítani minden EU tagállamban, hogy a 
betegek, az orvosok és a gyógyszerészek tisztában legyenek a PecFent alkalmazásának módjával, a 
fentanillal szembeni véletlen expozíció kockázataival és a gyógyszer megsemmisítésének  
módjával. 

A PecFent biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a betegek 
által követendő ajánlások és óvintézkedések szintén feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban és 
a betegtájékoztatóban. 

A PecFent alkalmazása során jelentkező információkat – hasonlóan minden más gyógyszerhez – 
folyamatosan monitorozzák. A PecFent alkalmazásával összefüggésben jelentett mellékhatásokat 
gondosan értékelik és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges intézkedéseket 
meghozzák. 

A PecFent-tel kapcsolatos egyéb információ 

2010. augusztus 31-én a PecFent megkapta az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba 
hozatali engedélyt. 

További információ a PecFent gyógyszerről az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található: EMA 
website/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 06-2018. 
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