
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEKS I 
 

WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNEJ, DAWKI PRODUKTU LECZNICZEGO, 
DROGI PODANIA I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH 

CZŁONKOWSKICH 
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Pozwolenia na dopuszczenia do obrotu dla leków zawierających METYLFENIDAT 
 

Państwo 
członkowskie 
(UE/EOG) 

Podmiot odpowiedzialny 
 

Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna Droga podania 

AT - Austria Janssen-Cilag Pharma GmbH 
Pfarrgasse 75                      A-1232 
Wiedeń 

Concerta 18 mg Retardtabletten 18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

AT - Austria Janssen-Cilag Pharma GmbH 
Pfarrgasse 75                      A-1232 
Wiedeń 

Concerta 36 mg Retardtabletten 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

AT - Austria Janssen-Cilag Pharma GmbH 
Pfarrgasse 75                      A-1232 
Wiedeń 

Concerta 54 mg Retardtabletten 54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

AT - Austria Janssen-Cilag Pharma GmbH 
Pfarrgasse 75                      A-1232 
Wiedeń 

Concerta 27 mg Retardtabletten 27 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

AT - Austria UCB Pharma GmbH          Jaquingasse 
16-18/3            A-1030 Wiedeń 

Equasym retard 10 mg - Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

10 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria UCB Pharma GmbH          Jaquingasse 
16-18/3            A-1030 Wiedeń 

Equasym retard 20 mg - Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

20 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria UCB Pharma GmbH          Jaquingasse 
16-18/3            A-1030 Wiedeń 

Equasym retard 30 mg - Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

30 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co KG                Kuhloweg 37                
DE-58638 Iserlohn 

Medikinet 10 mg - retardierte 
Hartkapseln 

10 mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co KG                Kuhloweg 37                
DE-58638 Iserlohn 

Medikinet 20 mg - retardierte 
Hartkapseln 

20 mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co KG                Kuhloweg 37                
DE-58638 Iserlohn 

Medikinet 30 mg - retardierte 
Hartkapseln 

30 mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 
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AT - Austria Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 

Co KG                Kuhloweg 37                
DE-58638 Iserlohn 

Medikinet 40 mg - retardierte 
Hartkapseln 

40 mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co KG                Kuhloweg 37                
DE-58638 Iserlohn 

Medikinet 5 mg - Tabletten 5 mg tabletka doustnie 

AT - Austria Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co KG                Kuhloweg 37                
DE-58638 Iserlohn 

Medikinet 10 mg - Tabletten 10 mg tabletka doustnie 

AT - Austria Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co KG                Kuhloweg 37                
DE-58638 Iserlohn 

Medikinet 20 mg - Tabletten 20 mg tabletka doustnie 

AT - Austria Novartis Pharma GmbH     Brunner 
Straße 59              A-1235 Wiedeń 

Ritalin LA 20 mg - Kapseln 20 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria Novartis Pharma GmbH     Brunner 
Straße 59              A-1235 Wiedeń 

Ritalin LA 30 mg - Kapseln 30 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria Novartis Pharma GmbH     Brunner 
Straße 59              A-1235 Wiedeń 

Ritalin LA 40 mg - Kapseln 40 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

AT - Austria Novartis Pharma GmbH     Brunner 
Straße 59              A-1235 Wiedeń 

Ritalin 10 mg - Tabletten 10 mg tabletka doustnie 

AT - Austria Laboratorios Rubio SA    C/Industria 
29, Poligon Industrial Compte de Sert    
ES-08755 Castellbisbal (Barcelona) 

RUBIFEN 5 mg -Tabletten 5 mg tabletka doustnie 

AT - Austria Laboratorios Rubio SA    C/Industria 
29, Poligon Industrial Compte de Sert    
ES-08755 Castellbisbal (Barcelona) 

RUBIFEN 10 mg -Tabletten 10 mg tabletka doustnie 

AT - Austria Laboratorios Rubio SA    C/Industria 
29, Poligon Industrial Compte de Sert    
ES-08755 Castellbisbal (Barcelona) 

RUBIFEN 20 mg -Tabletten 20 mg tabletka doustnie 

BE - Belgia JANSSEN CILAG N.V. 
Roderveldlaan, 1 
B-2600 BERCHEM 

CONCERTA 18 MG  18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 
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BE - Belgia JANSSEN CILAG N.V. 

Roderveldlaan, 1 
B-2600 BERCHEM 

CONCERTA 36 MG  36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

BE - Belgia JANSSEN CILAG N.V. 
Roderveldlaan, 1 
B-2600 BERCHEM 

CONCERTA 54 MG  54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

BE - Belgia JANSSEN CILAG N.V. 
Roderveldlaan, 1 
B-2600 BERCHEM 

CONCERTA 27 MG  27 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

BE - Belgia NOVARTIS PHARMA N.V. 
Medialaan, 40 
1800 VILVOORDE 

RILATINE  10 mg tabletka doustnie 

BE - Belgia NOVARTIS PHARMA N.V. 
Medialaan, 40 
1800 VILVOORDE 

RILATINE MODIFIED RELEASE 
20 MG  

20 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

BE - Belgia NOVARTIS PHARMA N.V. 
Medialaan, 40 
1800 VILVOORDE 

RILATINE MODIFIED RELEASE 
30 MG  

30 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

BE - Belgia NOVARTIS PHARMA N.V. 
Medialaan, 40 
1800 VILVOORDE 

RILATINE MODIFIED RELEASE 
40 MG  

40 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

doustnie 

BG - Bułgaria Johnson & Johnson D.O.O. Smartinska 
53, 1000 Lublana, Słowenia 

Concerta 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

BG - Bułgaria Johnson & Johnson D.O.O. Smartinska 
53, 1000 Lublana, Słowenia 

Concerta 18 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

BG - Bułgaria Johnson & Johnson D.O.O. Smartinska 
53, 1000 Lublana, Słowenia 

Concerta 54 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 



 
CY - Cypr Janssen-Cilag International N.V. 

Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta 18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

CY - Cypr Janssen-Cilag International N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

CY - Cypr Janssen-Cilag International N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta 54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

CS - 
Republika 
Czeska 

Novartis s.r.o. 
Nagano III. 
U Nákladového nádraží 10 
130 00 Praga 3, Republika Czeska 

RITALIN 10 mg tablet doustnie 

CS – 
Republika 
Czeska 

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 
3201/6, 150 00 Praga 5 – Smíchov, 
Republika Czeska 

CONCERTA  18 mg 18 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

CS – 
Republika 
Czeska 

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 
3201/6, 150 00 Praga 5 – Smíchov, 
Republika Czeska 

CONCERTA 36 mg 36 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

CS – 
Republika 
Czeska 

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 
3201/6, 150 00 Praga 5 – Smíchov, 
Republika Czeska 

CONCERTA  54 mg 54 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

DK - Dania Janssen-Cilag A/S 
Hammerbakken 19 
DK-3460 Birkerød 
Dania 

CONCERTA  
 

18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

DK-Dania Janssen-Cilag A/S 
Hammerbakken 19 
DK-3460 Birkerød 
Dania 

CONCERTA  
 

36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 
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DK - Dania Janssen-Cilag A/S 
Hammerbakken 19 
DK-3460 Birkerød 
Dania 

CONCERTA  
 

54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

DK - Dania UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsen Allé 15,  
DK-2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym  5 mg Tabletki Doustnie 

DK - Dania UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsens Allé 15 
DK-2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym  10 mg Tabletki Doustnie 

DK - Dania UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsens Allé 15 
DK-2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym  20 mg Tabletki Doustnie 

DK - Dania UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsen Allé 15,  
DK-2300 Kopenhaga  S 
Dania 

Equasym Depot 10, 20, 30 
mg 

Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DA Medice Arzneimittle 
Kuhloweg 37-39 
Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet 5, 10, 20 
mg 

Tabletki Doustnie 

DA Medice Arzneimittle 
Kuhloweg 37-39 
Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet CR 10, 20, 
30, 40 mg 

Twarde kapsułki o 
zmodyfikowanym uwalnianiu 

Doustnie 

DA Sandoz A/S 
C.F. Tietgens 
Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
Dania 

Motiron 5, 10, 20 
mg 

Tabletki Doustnie 



 
DA Novartis Healthcare 

Lyngbyvej 172 
2100 Københarn Ø 
Dania 

Ritalin 10 mg Tabletki Doustnie 

DA Novartis Healthcare 
Lyngbyvej 172 
2100 Københarn Ø 
Dania 

Ritalin Uno 20, 30, 40 
mg 

Twarde kapsułki o 
zmodyfikowanym uwalnianiu 

Doustnie 

ES - Hiszpania Laboratorios RUBIO, SA          
Industria 29- Polígono industrial 
Comte de Sert          Castellbisbal  
08755 

RUBIFEN 10 mg comprimidos 10 mg tabletki doustnie 

ES - Hiszpania Laboratorios RUBIO, SA          
Industria 29- Polígono industrial 
Comte de Sert          Castellbisbal  
08755 

RUBIFEN 20 mg comprimidos 20 mg tabletki doustnie 

ES - Hiszpania Laboratorios RUBIO, SA          
Industria 29- Polígono industrial 
Comte de Sert          Castellbisbal  
08755 

RUBIFEN 5 mg comprimidos 5 mg tabletki doustnie 

ES - Hiszpania JANSSEN CILAG, SA            Paseo 
de las doce estrellas, 5-7      Madryt  
28042 

CONCERTA 27 mg comprimidos de 
liberación prolongada 

27 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

ES - Hiszpania JANSSEN CILAG, SA            Paseo 
de las doce estrellas, 5-7      Madryt  
28042 

CONCERTA 36 mg comprimidos de 
liberación prolongada 

36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 
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ES - Hiszpania JANSSEN CILAG, SA            Paseo 

de las doce estrellas, 5-7      Madryt  
28042 

CONCERTA 54 mg comprimidos de 
liberación prolongada 

54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

ES - Hiszpania JANSEN CILANG, SA            Paseo 
de las doce estrellas, 5-7      Madryt  
28042 

CONCERTA 18 mg comprimidos de 
liberación prolongada 

18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

ES - Hiszpania Laboratorios RUBIO, SA          
Industria 29- Polígono industrial 
Comte de Sert          Castellbisbal  
08755 

OMOZIN 5 mg comprimidos 5 mg tabletki doustnie 

ES - Hiszpania Laboratorios RUBIO, SA          
Industria 29- Polígono industrial 
Comte de Sert          Castellbisbal  
08755 

OMOZIN 10 mg comprimidos 10 mg tabletki doustnie 

ES - Hiszpania Laboratorios RUBIO, SA          
Industria 29- Polígono industrial 
Comte de Sert          Castellbisbal  
08755 

OMOZIN 20 mg comprimidos 20  mg tabletki doustnie 

ES - Hiszpania Medice Arznemitel Putter GMBH           
Kuhloweg, 37    D 58638          
Iselohon  

MEDIKINET 5 mg comprimidos 5mg Tabletki doustnie 

ES - Hiszpania Medice Arznemitel Putter GMBH           
Kuhloweg, 37    D 58638          
Iselohon  

MEDIKINET 10 mg comprimidos 10 mg tabletki doustnie 

ES - Hiszpania Medice Arznemitel Putter GMBH           
Kuhloweg, 37    D 58638          
Iselohon  

MEDIKINET 20 mg comprimidos 20 mg tabletki doustnie 

ES - Hiszpania Medice Arznemitel Putter GMBH           
Kuhloweg, 37    D 58638          
Iselohon  

MEDIKINET 10 mg cápsulas de 
liberación prolongada 

10 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

ES - Hiszpania Medice Arznemitel Putter GMBH           
Kuhloweg, 37    D 58638          
Iselohon  

MEDIKINET 20 mg cápsulas 
liberación prlongada 

20 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 
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ES - Hiszpania Medice Arznemitel Putter GMBH           
Kuhloweg, 37    D 58638          
Iselohon  

MEDIKINET 30 mg cápsulas 
liberación prolongada 

30 mg tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

ES - Hiszpania Medice Arznemitel Putter GMBH           
Kuhloweg, 37    D 58638          
Iselohon  

MEDIKINET 40 mg cápsulas 
liberación prolongada 

40 mg tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

ET – Estonia Johnson & Johnson UAB, Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 Wilno, Litwa. 

CONCERTA 18 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

ET – Estonia Johnson & Johnson UAB, Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 Wilno, Litwa. 

CONCERTA 36 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

ET – Estonia Johnson & Johnson UAB, Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 Wilno, Litwa. 

CONCERTA 54 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Janssen-Cilag Oy Metsänneidonkuja 8 
02130 Espoo FINLANDIA 

Concerta 18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Janssen-Cilag Oy Metsänneidonkuja 8 
02130 Espoo FINLANDIA 

Concerta 27 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Janssen-Cilag Oy Metsänneidonkuja 8 
02130 Espoo FINLANDIA 

Concerta 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Janssen-Cilag Oy Metsänneidonkuja 8 
02130 Espoo FINLANDIA 

Concerta 54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

UCB Pharma Oy FINLANDIA 
Malminkaari 5 00700 Helsinki 
FINLANDIA 

Equasym Retard 10 mg Kapsułka o 
zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

UCB Pharma Oy FINLANDIA 
Malminkaari 5 00700 Helsinki 
FINLANDIA 

Equasym Retard 20 mg Kapsułka o 
zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

UCB Pharma Oy FINLANDIA 
Malminkaari 5 00700 Helsinki 
FINLANDIA 

Equasym Retard 30 mg Kapsułka o 
zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG Kuhloweg 37 58638 
ISERLOHN NIEMCY 

Medikinet 5 mg tabletka Doustnie 
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FI - 
FINLANDIA 

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG Kuhloweg 37 58638 
ISERLOHN NIEMCY 

Medikinet 10 mg tabletka Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG Kuhloweg 37 58638 
ISERLOHN NIEMCY 

Medikinet 20 mg tabletka Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG Kuhloweg 37 58638 
ISERLOHN NIEMCY 

Medikinet CR 10 mg kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG Kuhloweg 37 58638 
ISERLOHN NIEMCY 

Medikinet CR 20 mg kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG Kuhloweg 37 58638 
ISERLOHN NIEMCY 

Medikinet CR 30 mg kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FI - 
FINLANDIA 

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG Kuhloweg 37 58638 
ISERLOHN NIEMCY 

Medikinet CR 40 mg kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FR - Francja JANSSEN CILAG S.A. 
1 rue Camille Desmoulins 
TSA 91003 
92787 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9 
Francja 

CONCERTA LP 18mg  Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FR - Francja JANSSEN CILAG S.A. 
1 rue Camille Desmoulins 
TSA 91003 
92787 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9 
Francja 

CONCERTA LP 27mg  Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 
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FR - Francja JANSSEN CILAG S.A. 

1 rue Camille Desmoulins 
TSA 91003 
92787 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9 
Francja 

CONCERTA LP 36mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FR - Francja JANSSEN CILAG S.A. 
1 rue Camille Desmoulins 
TSA 91003 
92787 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9 
Francja 

CONCERTA LP 54mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FR - Francja Laboratorios RUBIO SA 
c/ Industria 29, Pol.Ind.Comte de Sert 
08755 Castellbisbal 
Barcelona 
HISZPANIA 

METHYLPHENIDATE RUBIO 10mg tabletka Doustnie 

FR - Francja Laboratorios RUBIO SA 
c/ Industria 29, Pol.Ind.Comte de Sert 
08755 Castellbisbal 
Barcelona 
HISZPANIA 

METHYLPHENIDATE RUBIO 20mg tabletka Doustnie 

FR - Francja Laboratorios RUBIO SA 
c/ Industria 29, Pol.Ind.Comte de Sert 
08755 Castellbisbal 
Barcelona 
HISZPANIA 

METHYLPHENIDATE RUBIO 5mg tabletka Doustnie 

FR - Francja UCB PHARMA S.A. 
21 rue de Neuilly 
BP 314 
92003 Nanterre 
Francja 

QUASYM L.P. 10MG, GELULE A 
LIBERATION MODIFIEE 

10mg Kapsułka o 
zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 
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FR - Francja UCB PHARMA S.A. 

21 rue de Neuilly 
BP 314 
92003 Nanterre 
Francja 

QUASYM L.P. 20MG, GELULE A 
LIBERATION MODIFIEE 

20mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FR - Francja UCB PHARMA S.A. 
21 rue de Neuilly 
BP 314 
92003 Nanterre 
Francja 

QUASYM L.P. 30MG, GELULE A 
LIBERATION MODIFIEE 

30mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

FR - Francja NOVARTIS PHARMA SAS 
2-4 rue Lionel Terray 
92500 Rueil-Malmaison 
Francja 

RITALINE 10mg tabletka Doustnie 

FR - Francja NOVARTIS PHARMA SAS 
2-4 rue Lionel Terray 
92500 Rueil-Malmaison 
Francja 

RITALINE L.P. 20mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FR - Francja NOVARTIS PHARMA SAS 
2-4 rue Lionel Terray 
92500 Rueil-Malmaison 
Francja 

RITALINE L.P. 30mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

FR - Francja NOVARTIS PHARMA SAS 
2-4 rue Lionel Terray 
92500 Rueil-Malmaison 
Francja 

RITALINE L.P. 40mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

HU - Węgry Novartis Hungária Kft.Pharma 1114 
Budapeszt 
Bartók Béla út 43-47 

RITALIN 10mg tabletka Doustnie 

HU - Węgry Novartis Hungária Kft.Pharma 1114 
Budapeszt 
Bartók Béla út 43-47 

RITALIN 20mg Kapsułki o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 
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HU - Węgry Novartis Hungária Kft.Pharma 1114 

Budapeszt 
Bartók Béla út 43-47 

RITALIN 30mg Kapsułki o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

HU - Węgry Novartis Hungária Kft.Pharma 1114 
Budapeszt 
Bartók Béla út 43-47 

RITALIN 40mg Kapsułki o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

IE - Irlandia Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, 
Frimley Business Park, Frimley, 
Camberley GU16 7SR, Wielka 
Brytania 

Ritalin 10mg Tabletka Doustnie 

IE - Irlandia Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, 
Frimley Business Park, Frimley, 
Camberley GU16 7SR, Wielka 
Brytania 

Ritalin LA 20mg, 
30mg, 
40mg 

Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

 IE - Irlandia Janssen-Cilag Ltd, Saunderton, High 
Wycombe HP14 4HJ, 
Buckinghamshire, Anglia. 

Concerta XL 18mg,  
27mg 
36mg, 
54mg 

Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

 IE - Irlandia Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 
3, D- 

Equasym 5mg, 10mg, 
20mg 

Tabletki  Doustnie 

 IE - Irlandia Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 
3, D- 

Equasym XL 10mg, 
20mg, 
30mg 

Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

IE – Irlandia UCB (Pharma) Irlandia Ltd 
Magna Drive, Magna Business Park 
Citywest Road – Dublin 24 
Irlandia 

Equasym 5 mg tablets 5mg Tabletki Doustnie 

IE – Irlandia UCB (Pharma) Irlandia Ltd 
Magna Drive, Magna Business Park 
Citywest Road – Dublin 24 
Irlandia 

Equasym 10 mg tablets 10mg Tabletki Doustnie 
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IE - Irlandia UCB (Pharma) Irlandia Ltd 

Magna Drive, Magna Business Park 
Citywest Road – Dublin 24 
Irlandia 

Equasym 20 mg tablets 30mg Tabletki Doustnie 

IE - Irlandia UCB (Pharma) Irlandia Ltd 
Magna Drive, Magna Business Park 
Citywest Road – Dublin 24 
Irlandia 

Equasym XL 10mg Modified-release 
capsules, hard 

10 mg Kapsułki o zmienionym 
uwalnianiu, twarde 

Doustnie 

IE - Irlandia UCB (Pharma) Irlandia Ltd 
Magna Drive, Magna Business Park 
Citywest Road – Dublin 24 
Irlandia 

Equasym XL 20mg Modified-release 
capsules, hard 

20 mg Kapsułki o zmienionym 
uwalnianiu, twarde 

Doustnie 

IE - Irlandia UCB (Pharma) Irlandia Ltd 
Magna Drive, Magna Business Park 
Citywest Road – Dublin 24 
Irlandia 

Equasym XL 30mg Modified-release 
capsules, hard 

30 mg Kapsułki o zmienionym 
uwalnianiu, twarde 

Doustnie 

LV – Łotwa UAB Johnson & Johnson, Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104  Wilno, 
Litwa. 

CONCERTA 18 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

LV – Łotwa UAB Johnson & Johnson,  Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 Wilno, Litwa. 

CONCERTA 36 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

LV – Łotwa UAB Johnson & Johnson,  Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 Wilno, Litwa. 

CONCERTA 54 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

LV - Łotwa Novartis FINLANDIA Oy, 
Metsanneidonkuja 10, , FI-02130 
Espoo, FINLANDIA, 

Ritalin 10 mg 10mg tabletki Doustnie 

LT – Litwa UAB „Johnson & Johnson“, Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 Wilno, Litwa. 

CONCERTA 18 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

LT – Litwa UAB „Johnson & Johnson“, Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 Wilno, Litwa. 

CONCERTA 36 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

LT – Litwa UAB „Johnson & Johnson“, Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 Wilno, Litwa. 

CONCERTA 54 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

 



 
PT - 
Portugalia 

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. - 
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - 
Queluz de Baixo - 2734-503 Barcarena 

Concerta 18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

PT - 
Portugalia 

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. - 
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - 
Queluz de Baixo - 2734-503 Barcarena 

Concerta 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

PT - 
Portugalia 

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. - 
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A - 
Queluz de Baixo - 2734-503 Barcarena 

Concerta 54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

PT - 
Portugalia 

Novartis Farma - Produtos 
Farmacêuticos, S.A. - Rua do Centro 
Empresarial - Edifício 8 - Quinta da 
Beloura - 2710-444 Sintra 

Ritalina LA 20 mg Kapsułka o zmienionym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

PT - 
Portugalia 

Novartis Farma - Produtos 
Farmacêuticos, S.A. - Rua do Centro 
Empresarial - Edifício 8 - Quinta da 
Beloura - 2710-444 Sintra 

Ritalina LA 30 mg Kapsułka o zmienionym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

PT - 
Portugalia 

Novartis Farma - Produtos 
Farmacêuticos, S.A. - Rua do Centro 
Empresarial - Edifício 8 - Quinta da 
Beloura - 2710-444 Sintra 

Ritalina LA 40 mg Kapsułka o zmienionym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

PT - 
Portugalia 

Laboratorios Rubió, S.A. - Calle 
Industria, 29 - Poligono Industrial 
Comte de Sert - E-08755 Castellbisbal 
- Barcelona - Hiszpania 

Rubifen 5 mg Tabletka Doustnie 
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PT - 
Portugalia 

Laboratorios Rubió, S.A. - Calle 
Industria, 29 - Poligono Industrial 
Comte de Sert - E-08755 Castellbisbal 
- Barcelona - Hiszpania 

Rubifen 10 mg Tabletka Doustnie 

PT - 
Portugalia 

Laboratorios Rubió, S.A. - Calle 
Industria, 29 - Poligono Industrial 
Comte de Sert - E-08755 Castellbisbal 
- Barcelona - Hiszpania 

Rubifen 20 mg Tabletka Doustnie 

RO 
Rumunia 

Janssen-Pharmaceutica N.V. 
Tumhoutseweg 30 
2340 Beerse 
Belgia 

Concerta 18 mg 18 mg Powlekane tabletki o 
przedłużonym uwalnianiu 

 

RO 
Rumunia 

Janssen-Pharmaceutica N.V. 
Tumhoutseweg 30 
2340 Beerse 
Belgia 

Concerta 36 mg 36 mg Powlekane tabletki o 
przedłużonym uwalnianiu 

 

RO 
Rumunia 

Janssen-Pharmaceutica N.V. 
Tumhoutseweg 30 
2340 Beerse 
Belgia 

Concerta 54 mg 54 mg Powlekane tabletki o 
przedłużonym uwalnianiu 

Doustnie 

SE – Szwecja Janssen-Cilag AB 
Box 7073 
SE-192 07 Sollentuna 
Szwecja 

Concerta 18, 27 36, 
54 mg 

Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

SE – Szwecja UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsens Allé 15 
DK-2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym Depot 10, 20, 30 
mg 

Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarde 

Doustnie 

SE – Szwecja Novartis Sverige AB 
Box 1150 
SE-183 11 Täby 
Szwecja 

Ritalin 10, 20, 30, 
40 mg 

10 mg – tabletka 
20, 30, 40 mg – kapsułka o 
zmodyfikowanym uwalnianiu, 
twarda 

Doustnie 
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SE – Szwecja UCB Nordic A/S 

Arne Jacobsens Allé 15 
DK-2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym  5, 10, 20 
mg 

tabletka Doustnie 

SE – Szwecja Medice Arzneimittel Pütter & Co. KG 
Kuhloweg 37-39 
DE-58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet 5, 10, 20, 
30, 40 mg 

5, 10, 20 mg – tablet 
10, 20, 30, 40 – kapsułka o 
przedłużonym uwalnianiu, 
twarda 

Doustnie 

UK – Wielka 
Brytania 

UCB PHARMA LIMITED,         208 
BATH ROAD, SLOUGH, 
BERKSHIRE SL1 3WE WIELKA 
BRYTANIA 

EQUASYM 10 MG TABLETS 10MG TABLETKA DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

UCB PHARMA LIMITED,         208 
BATH ROAD, SLOUGH, 
BERKSHIRE SL1 3WE WIELKA 
BRYTANIA 

EQUASYM 5 MG TABLETS 

5MG 

TABLETKA DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

UCB PHARMA LIMITED,         208 
BATH ROAD, SLOUGH, 
BERKSHIRE SL1 3WE WIELKA 
BRYTANIA 

EQUASYM  20 MG TABLETS 

20MG 

TABLETKA DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

UCB PHARMA LIMITED,         208 
BATH ROAD, SLOUGH, 
BERKSHIRE SL1 3WE WIELKA 
BRYTANIA 

EQUASYM XL 10 MG CAPSULES 

10MG 
KAPSUŁKA O 
ZMODYFIKOWANYM 
UWALNIANIU, TWARDA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

UCB PHARMA LIMITED,         208 
BATH ROAD, SLOUGH, 
BERKSHIRE SL1 3WE WIELKA 
BRYTANIA 

EQUASYM XL 20 MG CAPSULES 

20MG 
KAPSUŁKA O 
ZMODYFIKOWANYM 
UWALNIANIU, TWARDA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

UCB PHARMA LIMITED,         208 
BATH ROAD, SLOUGH, 
BERKSHIRE SL1 3WE WIELKA 
BRYTANIA 

EQUASYM XL 30 MG CAPSULES 

30MG 
KAPSUŁKA O 
ZMODYFIKOWANYM 
UWALNIANIU, TWARDA 

DOUSTNIE 
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UK – Wielka 
Brytania 

NOVARTIS PHARMACEUTICALS 
UK LIMITED, FRIMLEY BUSINESS 
PARK, FRIMLEY, CAMBERLEY, 
SURREY GU16 7SR, WIELKA 
BRYTANIA 

RITALIN 

10MG TABLETKA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

JANSSEN-CILAG LIMITED, 
SAUNDERTON, HIGH WYCOMBE, 
BUCKINGHAMSHIRE, HP14 4HJ, 
WIELKA BRYTANIA 

CONCERTA® XL  18MG 
TABLETKA O 
PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIU 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

JANSSEN-CILAG LIMITED, 
SAUNDERTON, HIGH WYCOMBE, 
BUCKINGHAMSHIRE, HP14 4HJ, 
WIELKA BRYTANIA 

CONCERTA® XL  36MG 
TABLETKA O 
PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIU 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

JANSSEN-CILAG LIMITED, 
SAUNDERTON, HIGH WYCOMBE, 
BUCKINGHAMSHIRE, HP14 4HJ, 
WIELKA BRYTANIA 

CONCERTA® XL  54MG 
TABLETKA O 
PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIU 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

JANSSEN-CILAG LIMITED, 
SAUNDERTON, HIGH WYCOMBE, 
BUCKINGHAMSHIRE, HP14 4HJ, 
WIELKA BRYTANIA 

CONCERTA® XL  27MG 
TABLETKA O 
PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIU 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER 
GMBH & CO KG; KUHLOWEG 37; 
ISERLOHN 58638; NIEMCY 

MEDIKINET 5MG TABLETKA 
DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER 
GMBH & CO KG; KUHLOWEG 37; 
ISERLOHN 58638; NIEMCY 

MEDIKINET 
10MG 

TABLETKA 
DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER 
GMBH & CO KG; KUHLOWEG 37; 
ISERLOHN 58638; NIEMCY 

MEDIKINET 
20MG 

TABLETKA 
DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER 
GMBH & CO KG; KUHLOWEG 37; 
ISERLOHN 58638; NIEMCY 

MEDIKINET XL 
10MG KAPSUŁKA O 

PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIU, TWARDA 

DOUSTNIE 
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UK – Wielka 
Brytania 

MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER 
GMBH & CO KG; KUHLOWEG 37; 
ISERLOHN 58638; NIEMCY 

MEDIKINET XL 
20MG KAPSUŁKA O 

PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIU, TWARDA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER 
GMBH & CO KG; KUHLOWEG 37; 
ISERLOHN 58638; NIEMCY 

MEDIKINET XL 
30MG KAPSUŁKA O 

PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIU, TWARDA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER 
GMBH & CO KG; KUHLOWEG 37; 
ISERLOHN 58638; NIEMCY 

MEDIKINET XL 
40MG KAPSUŁKA O 

PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIU, TWARDA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

ALFRED E TIEFENBACHER GMBH 
& CO; VAN-DER-SMISSEN-
STRASSE 1; HAMBURG D-22767; 
NIEMCY 

ELMIFITEN 10MG TABLETKA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

ALFRED E TIEFENBACHER GMBH 
& CO; VAN-DER-SMISSEN-
STRASSE 1; HAMBURG D-22767; 
NIEMCY 

TIFINIDAT 10MG TABLETKA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

LABORATORIOS RUBIÓ S A, 
C/INDUSTRIAL 29, POLIGONO 
INDUSTRIAL, COMTE DE SERT, 
CASTELLBISBAL, BARCELONA E-
08755, HISZPANIA 

TRANQUILYN 5MG TABLETKA 

DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

LABORATORIOS RUBIÓ S A, 
C/INDUSTRIAL 29, POLIGONO 
INDUSTRIAL, COMTE DE SERT, 
CASTELLBISBAL, BARCELONA E-
08755, HISZPANIA 

TRANQUILYN 

10MG 

TABLETKA DOUSTNIE 

UK – Wielka 
Brytania 

LABORATORIOS RUBIÓ S A, 
C/INDUSTRIAL 29, POLIGONO 
INDUSTRIAL, COMTE DE SERT, 
CASTELLBISBAL, BARCELONA E-
08755, HISZPANIA 

TRANQUILYN 20MG TABLETKA DOUSTNIE 
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IS 
Islandia 

UCB Nordic A/S 
 c/o Vistor hf. Hörgatúni 2, 212 
Garðabær, Islandia 

Equasym Depot 30 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

IS 
Islandia 

UCB Nordic A/S 
 c/o Vistor hf., Hörgatúni 2, 212 
Garðabær, Islandia 

Equasym Depot 20 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

IS 
Islandia 

 UCB Nordic A/S, c/o Vistor hf., 
Hörgatúni 2, 212 Garðabær, Islandia 

Equasym Depot 10 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

IS Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf., 
Hörgatún 2, 212 Garðabær, Islandia. 

Concerta 54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

IS Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf., 
Hörgatún 2, 212 Garðabær, Islandia. 

Concerta 27 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

IS Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf., 
Hörgatún 2, 212 Garðabær, Islandia. 

Concerta 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

IS Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf., 
Hörgatún 2, 212 Garðabær, Islandia. 

Concerta 18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

IS 
Islandia 

 UCB Nordic A/S, c/o Vistor hf., 
Hörgatúni 2, 212 Garðabær, Islandia 

Equasym  20 mg Tabletka Doustnie 

IS 
Islandia 

 UCB Nordic A/S, c/o Vistor hf., 
Hörgatúni 2, 212 Garðabær, Islandia 

Equasym  10 mg Tabletka Doustnie 

IS 
Islandia 

 UCB Nordic A/S, c/o Vistor hf., 
Hörgatúni 2, 212 Garðabær, Islandia 

Equasym 5 mg Tabletka 
Doustnie 

IS Novartis Healthcare A/S, c/o Vistor 
hf., Hörgatún 2, 212 Garðabær, 
Islandia 

Ritalin 10 mg Tabletka 

Doustnie 
IS Novartis Healthcare A/S, c/o Vistor 

hf., Hörgatún 2, 212 Garðabær, 
Islandia 

Ritalin Uno 40 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 
IS Novartis Healthcare A/S, c/o Vistor 

hf., Hörgatún 2, 212 Garðabær, 
Islandia 

Ritalin Uno 20 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 
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IS Novartis Healthcare A/S, c/o Vistor 

hf., Hörgatún 2, 212 Garðabær, 
Islandia 

Ritalin Uno 30 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda Doustnie 

DE – 
NIEMCY 

Novartis Pharma GmbH 
D-90327 Norymberga 

Ritalin 10. mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Novartis Pharma GmbH 
D-90327 Norymberga 

MPH Novartis 20 mg Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

20. mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Novartis Pharma GmbH 
D-90327 Norymberga 

MPH Novartis 30 mg Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

30. mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Novartis Pharma GmbH 
D-90327 Norymberga 

MPH Novartis 40 mg Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

40. mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Novartis Pharma GmbH 
D-90327 Norymberga 

Ritalin LA 20 mg Hartkapseln mit 
veränderter Wirkstofffreisetzung 

20. mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Novartis Pharma GmbH 
D-90327 Norymberga 

Ritalin LA 30 mg Hartkapseln mit 
veränderter Wirkstofffreisetzung 

30. mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Novartis Pharma GmbH 
D-90327 Norymberga 

Ritalin LA 40 mg Hartkapseln mit 
veränderter Wirkstofffreisetzung 

40. mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikinet 10mg 11.56 mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

UCB GmbH 
 Alfred-Nobel-Str. 10 
 D-40789 Monheim  
NIEMCY 

Equasym 5 mg Tabletten 5. mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

UCB GmbH 
 Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 
Monheim 
 
NIEMCY 

Equasym 10 mg Tabletten 10. mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

UCB GmbH 
 Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 
Monheim  
NIEMCY 

Equasym 20 mg Tabletten 20. mg Tabletka Doustnie 
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DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikid 10mg 11.56 mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Alfred E.Tiefenbacher GmbH & 
Co.KG 
Van-der-Smissen-Str. 1 
D-22767 Hamburg 

Methylphenidat TB 11.56 mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

HEXAL AG 
Postfach  1263 
D-83602 Holzkirchen 

Methylphenidat HEXAL 10mg 
Tabletten 

10 mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikinet 5 mg 5. mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikinet 20 mg 20. mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Janssen-Cilag GmbH 
41457 Neuss or Janssen Cilag GmbH 
Raiffeisenstr.8 
41470 Neuss, NIEMCY 

CONCERTA 18 mg Retardtabletten 18. mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Janssen-Cilag GmbH 
41457 Neuss or Janssen Cilag GmbH 
Raiffeisenstr.8 
41470 Neuss, NIEMCY 

CONCERTA 27 mg Retardtabletten 27. mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Janssen-Cilag GmbH 
41457 Neuss or Janssen Cilag GmbH 
Raiffeisenstr.8 
41470 Neuss, NIEMCY 

CONCERTA 36 mg Retardtabletten 36. mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Janssen-Cilag GmbH 
41457 Neuss or Janssen Cilag GmbH 
Raiffeisenstr.8 
41470 Neuss, NIEMCY 

CONCERTA 54 mg Retardtabletten 54. mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 
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DE - NIEMCY Medice 

Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikinet retard 10 mg 10. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - NIEMCY Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikinet retard 20 mg 20. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - NIEMCY Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikinet retard 5 mg 5. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - NIEMCY TAD Pharma GmbH 
Postfach  720 
D-27457 Cuxhaven 

METHYLPHENI TAD 5 mg 
Tabletten 

5. mg Tabletka Doustnie 

DE - NIEMCY TAD Pharma GmbH 
Postfach  720 
D-27457 Cuxhaven 

METHYLPHENI TAD 10 mg 
Tabletten 

10. mg Tabletka Doustnie 

DE - NIEMCY TAD Pharma GmbH 
Postfach  720 
D-27457 Cuxhaven 

METHYLPHENI TAD 20 mg 
Tabletten 

20. mg Tabletka Doustnie 

DE - NIEMCY ratiopharm GmbH 
 
D-89070 Ulm 

Methylphenidat-ratiopharm 10 mg 
Tabletten 

10. mg Tabletka Doustnie 

DE - NIEMCY Alfred E.Tiefenbacher GmbH & 
Co.KG 
Van-der-Smissen-Str. 1 
D-22767 Hamburg 

Elmifiten 10 mg Tabletten 10. mg Tabletka Doustnie 

DE - NIEMCY 1 A Pharma GmbH 
Keltenring 1 + 3 
D-82041 Oberhaching 

Methylphenidat - 1 A Pharma 10 mg 
Tabletten 

10. mg Tabletka Doustnie 

DE - NIEMCY Alfred E.Tiefenbacher GmbH & 
Co.KG 
Van-der-Smissen-Str. 1 
D-22767 Hamburg 

Tifinidat 10 mg Tabletten 10. mg Tabletka Doustnie 
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DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikinet retard 30 mg 30. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikinet retard 40 mg 40. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikid 5 mg 5. mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikid 20 mg 20. mg Tabletka Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikid retard 10 mg 10. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikid retard 20 mg 20. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikid retard 5 mg 5. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

UCB GmbH 
 Alfred-Nobel-Str. 10 
D-40789 Monheim 
NIEMCY 

Equasym retard 10 mg Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

10 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

UCB GmbH 
 Alfred-Nobel-Str. 10 
D-40789 Monheim 
NIEMCY 

Equasym retard 20 mg Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

20. mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

UCB GmbH 
 Alfred-Nobel-Str. 10 
D-40789 Monheim 
NIEMCY 

Equasym retard 30 mg Hartkapseln 
mit veränderter Wirkstofffreisetzung 

30 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 
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DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikid retard 30 mg 30. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

DE - 
NIEMCY 

Medice 
Postfach  2063 
D-58634 Iserlohn 

Medikid retard 40 mg 40. mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

EL - Grecja JANSSEN-CILAG  
PHARMACEUTICAL S.A.C.I 
EIRINIS AVENUE 56, PEFKI, 15121
Tel: +30-210-6140061 
Fax: +30-210-6140072 

CONCERTA® 18 MG 36 
MG 54 MG 

TABLETKA O 
PRZEDŁUŻONYM 
UWALNIANIUS 

DOUSTNIE 

EL - Grecja LABORATORIOS RUBIO S.A. 
C/Industria 29 Pol. Compte de Sert 
08755-Castellbisbal (Barcelona) 
HISZPANIA 
Tel:+34-93-772 25 09 
Fax: +34-93-772 25 01 

METHYLPHENIDATE/RUBIO 5 MG/TAB
10 
MG/TAB 
20 
MG/TAB 

TABLETKI DOUSTNIE 

EL - Grecja UCB A.E. 
VOULIAGMENIS AVENUE 580, 
ARGYROUPOLIS 16452 
 

EQUASYM XR 10, 20, 30 
mg 

Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarde 

DOUSTNIE 

 IT NOVARTIS FARMA S.P.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
21040 VARESE 

RITALIN 10 mg  Tabletka 30  Doustnie 

 IT NOVARTIS FARMA S.P.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
21040 VARESE 

RITALIN 20 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 30 

Doustnie 

 IT NOVARTIS FARMA S.P.A. 
Largo Umberto Boccioni 1 
21040 VARESE 

RITALIN 20 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 100 

Doustnie 

MT - Malta Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, 
Frimley Business Park, Frimley 
Camberley, Surrey GU16 7SR Wielka 
Brytania 

Ritalin 10mg tabletka Doustnie 
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MT - Malta UCB Pharma Limited, 208, Bath 
Road, Slough, Berkshire SL1 3WE 
Wielka Brytania 

Equasym XL 10 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

MT - Malta UCB Pharma Limited, 208, Bath 
Road, Slough, Berkshire SL1 3WE 
Wielka Brytania 

Equasym XL 20 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

MT - Malta UCB Pharma Limited, 208, Bath 
Road, Slough, Berkshire SL1 3WE 
Wielka Brytania 

Equasym XL 30 mg Kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

MT - Malta Janssen-Cilag International N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta® 18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

MT - Malta Janssen-Cilag International N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta® 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

MT - Malta Janssen-Cilag International N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta® 54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

NL - Holandia Novartis Pharma B.V.; Raapopseweg 
1; 6824 DP ARNHEM/NL 

Ritalin 10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Ratiopharm Nederland BV; Ronde 
Tocht 11;1507 CC ZAANDAM/NL 

Methylfenidaat HCl ratiopharm 10 mg 10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia U.C.B. Pharma B.V.; Lage Mosten 
33 ; 4822 NK BREDA/NL 

Equasym 5 mg 
Tabletten 

5 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia U.C.B. Pharma B.V.; Lage Mosten 
33 ; 4822 NK BREDA/NL 

Equasym 10 mg 
tabletten 

10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia U.C.B. Pharma B.V.; Lage Mosten 
33 ; 4822 NK BREDA/NL 

Equasym XL 10 mg 
Capsule 

10 mg Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NL - Holandia U.C.B. Pharma B.V.; Lage Mosten Equasym XL 20 mg Capsule 20 mg Kapsułki o zmodyfikowanym Doustnie 
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33 ; 4822 NK BREDA/NL uwalnianiu 
NL - Holandia U.C.B. Pharma B.V.; Lage Mosten 

33 ; 4822 NK BREDA/NL 
Equasym XL 30 mg Capsule 30 mg Kapsułki o zmodyfikowanym 

uwalnianiu 
Doustnie 

NL - Holandia Alfred Tiefenbacher (GmbH & Co. 
KG); Van-der-Smisse- Strasse 1; 
22767 HAMBURG/ NIEMCY 

Methylfenidaat HCl AET 10 mg 10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Pharmachemie B.V.; Swensweg 5; 
2003 RN HAARLEM/NL 

Methylfenidaat HCl 10 mg PCH 10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Hexal B.V.; Pastoorslaan 28; 2182 BX 
HILLEGOM/NL 

Methylfenidaat HCl 10 mg tabletten 10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Alfred Tiefenbacher (GmbH & Co. 
KG); Van-der-Smisse- Strasse 1; 
22767 HAMBURG/ NIEMCY 

Tifinidat 10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Janssen-Cilag B.V.; Dr. Paul 
Janssenweg 150 ; 5026 RH 
TILBURG/NL 

Concerta 18 mg 18 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NL - Holandia Janssen-Cilag B.V.; Dr. Paul 
Janssenweg 150 ; 5026 RH 
TILBURG/NL 

Concerta 27 mg 27 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NL - Holandia Janssen-Cilag B.V.; Dr. Paul 
Janssenweg 150 ; 5026 RH 
TILBURG/NL 

Concerta 36 mg 36 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

 



 
NL - Holandia Janssen-Cilag B.V.; Dr. Paul 

Janssenweg 150 ; 5026 RH 
TILBURG/NL 

Concerta 54 mg 54 mg tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NL - Holandia Laboratorios Rubio, S.A.; C\Industria, 
no. 29 Pol. Ind. Comte de Sert; 08755 
CASTELLBISBAL, BARCELONA/ 
HISZPANIA 

Methylfenidaat HCl 5 mg 5 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Laboratorios Rubio, S.A.; C\Industria, 
no. 29 Pol. Ind. Comte de Sert; 08755 
CASTELLBISBAL, BARCELONA/ 
HISZPANIA 

Methylfenidaat HCl 10 mg 10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Medice Arzneimittel Pütter GmbH; 
Kuhloweg 37; 58638 
ISERLOHN/NIEMCY 

Medikinet 5 mg 5 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Medice Arzneimittel Pütter GmbH; 
Kuhloweg 37; 58638 
ISERLOHN/NIEMCY 

Medikinet 10 mg 10 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Medice Arzneimittel Pütter GmbH; 
Kuhloweg 37; 58638 
ISERLOHN/NIEMCY 

Medikinet 20 mg 20 mg tabletki Doustnie 

NL - Holandia Medice Arzneimittel Pütter GmbH; 
Kuhloweg 37; 58638 
ISERLOHN/NIEMCY 

Medikinet CR 10 mg 10 mg Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NL - Holandia Medice Arzneimittel Pütter GmbH; 
Kuhloweg 37; 58638 
ISERLOHN/NIEMCY 

Medikinet CR 20 mg 20 mg Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NL - Holandia Medice Arzneimittel Pütter GmbH; 
Kuhloweg 37; 58638 
ISERLOHN/NIEMCY 

Medikinet CR 30 mg 30 mg Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NL - Holandia Medice Arzneimittel Pütter GmbH; 
Kuhloweg 37; 58638 
ISERLOHN/NIEMCY 

Medikinet CR 40 mg 40 mg Kapsułki o zmodyfikowanym 
uwalnianiu 

Doustnie 
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NO 
Norwegia 

Janssen-Cilag AS       Hoffsveien 1D      
0275 Oslo, Norwegia 

Concerta 18mg               
27mg 
36 mg              
54 mg 

Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NO 
Norwegia 

UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsens Allé 15 
2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym tabletter 5 mg 5 mg tabletka Doustnie 

NO 
Norwegia 

UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsens Allé 15 
2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym tabletter 10 mg 10 mg tabletka Doustnie 

NO - 
Norwegia 

UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsens Allé 15 
2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym tabletter 20 mg 20 mg tabletka Doustnie 

NO UCB Nordic A/S 
Arne Jacobsens Allé 15 
2300 Kopenhaga S 
Dania 

Equasym Depot 10 mg              
20 mg              
30 mg 

kapsułka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, twarda 

Doustnie 

NO Novartis Norge AS  Brynsalleèn 4          
0667 Oslo, Norwegia 

Ritalin 10 mg              
20 mg              
30 mg              
40 mg 

(10 mg - tabletka)                  (20 
mg, 30 mg, 40 mg - kapsułka o 
zmodyfikowanym uwalnianiu, 
twarda) 

Doustnie 

NO Medice Arzneimittel  Pütter GmbH & 
Co KG                  Kuhloweg 37              
58638 Iserlohn                     Nadrenia-
Westfalia, NIEMCY 

Medikinet 10 mg              
20 mg             
30 mg              
40 mg 

Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

NO Medice Arzneimittel  Pütter GmbH & 
Co KG                  Kuhloweg 37              
58638 Iserlohn                     Nadrenia-
Westfalia, NIEMCY 

Medikinet 5 mg                
10 mg              
20 mg 

tabletka Doustnie 

 



 
PL - Polska Janssen-Cilag International N.V. 

Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta® 18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

PL - Polska Janssen-Cilag International N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta® 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

PL - Polska Janssen-Cilag International N.V. 
Turnhoutseweg 30 
B-2340 Beerse 
Belgia 

Concerta® 54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

PL - Polska Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG 
Kuhloweg 37 
58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet 5 mg 5 mg  tabletka doustnie 

PL - Polska Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG 
Kuhloweg 37 
58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet 10 mg 10 mg  tabletka doustnie 

PL - Polska Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG 
Kuhloweg 37 
58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet 20 mg 20 mg tabletka doustnie 

PL - Polska Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG 
Kuhloweg 37 
58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet CR 10 mg 10 mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 
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PL - Polska Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG 
Kuhloweg 37 
58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet CR 20 mg 20 mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

PL - Polska Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG 
Kuhloweg 37 
58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet CR 30 mg 30 mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

PL - Polska Medice Arzneimittel Pütter GmbH & 
Co. KG 
Kuhloweg 37 
58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet CR 40 mg 40 mg Kapsułka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

LU Novartis Pharma 
Roonstrasse 25 
90429 Norymberga 
NIEMCY 
 

Ritalin 10 mg Tabletki Doustnie 

LU 
Luksemburg 

Janssen Cilag N.V./S.A Roderveldlaan 
1, B- 2600 Berchem 

Concerta 18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

LU 
Luksemburg 

Janssen Cilag N.V./S.A Roderveldlaan 
1, B- 2600 Berchem 

Concerta 27 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

LU 
Luksemburg 

Janssen Cilag N.V./S.A Roderveldlaan 
1, B- 2600 Berchem 

Concerta 36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

LU 
Luksemburg 

Janssen Cilag N.V./S.A Roderveldlaan 
1, B- 2600 Berchem 

Concerta 54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

LU 
 

Medice Arzneimittel 
Pűtter GmbH & Co 
Kuhloweg 37 
58638 Iserlohn 
NIEMCY 

Medikinet 5 mg tabletki Doustnie 

 

31 



32 

LU Medice Arzneimittel 
Pűtter GmbH & Co 
 

Medikinet 10 mg tabletki Doustnie 

LU Medice Arzneimittel 
Pűtter GmbH & Co 
 

Medikinet 20 mg Tabletki Doustnie 

LU Medice Arzneimittel 
Pűtter GmbH & Co 
 

Medikinet retard 10 mg Kapsułki Doustnie 

LU Medice Arzneimittel 
Pűtter GmbH & Co 
 

Medikinet retard 20 mg Kapsułki Doustnie 

LU Medice Arzneimittel 
Pűtter GmbH & Co 
 

Medikinet retard 30 mg Kapsułki Doustnie 

LU Medice Arzneimittel 
Pűtter GmbH & Co 
 

Medikinet retard 40 MG Kapsułki Doustnie 

SI Johnson & Johnson d.o.o. Smartinska 
53, 1000 Lublana, Słowenia 

Concerta 18 mg tablete s podaljšanim 
sproščanjem 
 

18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

SI Johnson & Johnson d.o.o. Smartinska 
53, 1000 Lublana, Słowenia 

Concerta 36 mg tablete s podaljšanim 
sproščanjem 

36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

SI Johnson & Johnson d.o.o. Smartinska 
53, 1000 Lublana, Słowenia 

Concerta 54  mg tablete s podaljšanim 
sproščanjem 

54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

Doustnie 

 



 
SK – Słowacja Johnson & Johnson, s. r. o. 

Plynárenská 7/B 
824 78 Bratysława 
Słowacja 

Concerta 18 mg tablety s predĺženým 
uvoľňovaním 

18 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 
 
 
 
 

SK – Słowacja Johnson & Johnson, s. r. o. 
Plynárenská 7/B 
824 78 Bratysława 
Słowacja 

Concerta 36 mg tablety s predĺženým 
uvoľňovaním 

36 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 

SK – Słowacja Johnson & Johnson, s. r. o. 
Plynárenská 7/B 
824 78 Bratysława 
Słowacja 

Concerta 54 mg tablety s predĺženým 
uvoľňovaním 

54 mg Tabletka o przedłużonym 
uwalnianiu 

doustnie 
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WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EMEA 
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WNIOSKI NAUKOWE 
 
1. Wprowadzenie 
 
Dnia 22 czerwca 2007 r. Komisja Europejska zwróciła się do CHMP o procedurę arbitrażu na mocy 
art. 31 dyrektywy 2001/83/WE ze zmianami, dla wszystkich produktów leczniczych zawierających 
metylofenidat. Komisja Europejska uznała, że należy przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa leczenia 
metylofenidatem pod względem możliwych zagrożeń układu sercowo-naczyniowego i mózgowo-
naczyniowego.  
 
Metylofenidat jest od dziesięcioleci stosowany w Europie w leczeniu zespołu nadpobudliwości 
ruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) u dzieci w wieku od 6 lat. Preparat jest lekiem 
podobnym do amfetaminy, o statusie leku kontrolowanego, który wymusza ograniczenia w 
przepisywaniu i stosowaniu.  
 
Metylofenidat jest zalecany jako składnik wieloczynnikowego programu leczenia ADHD u dzieci 
w wieku powyżej 6 lat, kiedy same środki zaradcze są niewystarczające. Leczenie powinno być 
prowadzone pod nadzorem specjalisty zajmującego się zaburzeniami zachowań u dzieci. Leczenie 
przerywa się zwykle w okresie dojrzewania płciowego lub później. 
 
ADHD rozpoznaje się na podstawie „głównych” objawów: braku uwagi, nadpobudliwości ruchowej 
i impulsywności. ADHD często występuje z innymi (współistniejącymi) chorobami, takimi jak: 
zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania, trudności w nauce, lęk, depresja, zespół 
tików i zespół Tourette'a. Chociaż kryteria rozpoznawania ADHD wykluczają dzieci z zaburzeniami 
rozwoju, takimi jak zespół Aspergera, niektórzy lekarze twierdzą, że te schorzenia mogą współistnieć.  
 
U dzieci z ciężkimi postaciami ADHD może dojść do wytworzenia niskiej samooceny, problemów 
emocjonalnych i społecznych. ADHD może mieć także silny wpływ na wykształcenie dziecka. 
U niektórych dzieci leczenie metylofenidatem wraz z innymi niefarmakologicznymi formami leczenia 
prowadzi do zmniejszenia objawów nadpobudliwości ruchowej i poprawy jakości życia. Objawy 
ADHD utrzymują się czasami do wieku młodzieńczego i dorosłego i mogą wiązać się z ciągłymi 
problemami emocjonalnymi i społecznymi, brakiem zatrudnienia, przestępczością i nadużywaniem 
substancji. 
 
2. Przegląd bezpieczeństwa 
 
Stan prawny rożnych produktów leczniczych zawierających metylofenidat w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej jest zróżnicowany. Zróżnicowanie dotyczy zarówno dostępności 
różnych produktów w państwach członkowskich, jak i treści informacji o produkcie dla różnych 
preparatów. 
 
Ocena bezpieczeństwa w tej procedurze skupia się głównie na następujących, potencjalnie związanych 
z leczeniem metylofenidatem zagrożeniach: ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko mózgowo-
naczyniowe, zaburzenia psychiczne, rakotwórczość, wpływ na wzrost, skutki leczenia 
długoterminowego. W kolejnych częściach oddzielnie omówiono poszczególne zagrożenia. 
 
Informacja o produkcie leczniczym większości produktów zawiera kluczowe elementy dotyczące 
powyżej wymienionych zagrożeń bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem metylofenidatu. 
W zakresie tej procedury mieści się ujednolicenie treści informacji o tych produktach, w celu 
zapewnienia takiego samego poziomu ochrony zdrowia we wszystkich państwach członkowskich, 
w których zatwierdzone są produkty lecznicze zawierające metylofenidat. 
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2.1 Ryzyko sercowo-naczyniowe 
 

2.1.a Dane z badań klinicznych 
Z całości danych odnoszących się do ryzyka sercowo-naczyniowego zebranych ze wszystkich badań 
klinicznych do oceny produktów zawierających metylofenidat wynika, że najczęściej występującymi 
incydentami sercowo-naczyniowymi były: nadciśnienie tętnicze, przyspieszenie częstości rytmu serca 
lub zaburzenia rytmu serca (głównie tachykardia) oraz wydłużenie odcinka QT. Analiza danych 
przedstawionych przez pomioty odpowiedzialne wskazuje na wysoko zmienny wpływ metylofenidatu 
na ciśnienie krwi i czynność serca. Podczas analizy dostępnych wywiadów medycznych dotyczących 
przebytych chorób i jednocześnie przyjmowanych leków nie wykryto jednoznacznie 
udokumentowanych czynników ryzyka wystąpienia skutków sercowo-naczyniowych metylofenidatu.  
Wpływ metylofenidatu na ciśnienie tętnicze krwi i czynność serca jest dobrze udowodniony 
(zwiększona częstość tętna, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i tachykardia są rozpoznanymi 
działaniami niepożądanymi metylofenidatu i są wymienione w informacji o produkcie).  
 
Chociaż z dostarczonych danych wynika, że u większości pacjentów, działania te są odwracalne po 
przerwaniu leczenia, brak jest wiarygodnych danych określających zasięg oddziaływania 
metylofenidatu na ciśnienie krwi i czynność serca, oddziaływanie leczenia długoterminowego oraz 
kliniczne skutki tych oddziaływań na układ sercowo-naczyniowy.  
 

2.1.b Dane ze zgłoszeń spontanicznych 
Podczas procedury podmioty odpowiedzialne zostały poproszone o przedstawienie danych ze 
zgłoszeń spontanicznych. Przedstawione dane dotyczące ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych 
pochodziły z różnych okresów obserwacji. Chociaż większość zgłoszeń dotyczyła dzieci i nastolatków, 
liczba zgłoszeń dotyczących dorosłych (kiedy podano wiek) była wyższa niż oczekiwana dla 
wszystkich głównych działań niepożądanych.  
 
Zgłaszanymi incydentami sercowo-naczyniowymi były głównie: arytmie serca (włącznie 
z tachykardią), nadciśnienie tętnicze, zatrzymanie pracy serca, niedokrwienie, wydłużenie odcinka QT 
i kilka przypadków nagłego zgonu. Kiedy podano wskazanie, było to głównie ADHD, ale był także 
istotny odsetek zgłoszeń z innymi wskazaniami. 
 
Z przedstawionych danych nie wynika stały model dawkowania, ani czas do wystąpienia objawów.  
 
Zauważono wyraźny sygnał dotyczący bezpieczeństwa w postaci występowania objawu Reynauda 
i zdaniem CHMP oceniane dane stanowią wystarczający dowód, aby podejrzewać związek 
przyczynowy pomiędzy stosowaniem metylofenidatu a tymi reakcjami. Dlatego wszystkie podmioty 
odpowiedzialne powinny dodać objaw Raynauda do informacji o produkcie leczniczym swoich 
produktów zawierających metylofenidat.  
 
 2.1.c Dane przedkliniczne 
Z przedstawionych danych przedklinicznych dotyczących ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
wynika, że metylofenidat nie wywiera wpływu na szybko aktywujące się kanały prostownicze dla 
jonów potasowych (które mają wpływ na pobudliwość neuronalną i czynność serca), ani na czas 
trwania potencjału. Jednakże za wiarygodny uznano wpływ sympatykomimetyczny na układ sercowo-
naczyniowy. Ponadto obserwowano dowody przedkliniczne bezpośredniego wpływu metylofenidatu 
na budowę tkanek serca. Takie same wnioski wyciągnięto na podstawie przeglądu opublikowanych 
badań i danych epidemiologicznych. 
 

2.1.d Sinica 
Ani w badaniach przedklinicznych, ani klinicznych nie wykryto dowodów na podwyższone ryzyko 
sinicy w związku ze stosowaniem metylifenidatu. W zgłoszeniach z okresu obserwacji po 
wprowadzeniu do obrotu występowały przypadki centralnej, obwodowej i nieokreślonej sinicy. 
W informacji o produkcie większości produktów leczniczych zawierających metylofenidat w UE 
zawarto ostrzeżenie dotyczące stosowania u pacjentów ze współistniejącymi chorobami serca, 
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a w punkcie 4.8 wymieniono wiele zaburzeń związanych z sinicą, jako możliwe poważne działania 
niepożądane. W niektórych ChPL metylofenidatu w punkcie 4.8 jako możliwe reakcje niepożądane 
wymieniono też ziębnięcie obwodowe i objaw Raynauda. Zaleca się, aby podmioty odpowiedzialne 
zamieściły te terminy w informacji o produkcie leczniczym w przypadku preparatów, które takich 
informacji nie zawierały. Podmioty odpowiedzialne powinny prowadzić ścisła kontrolę zgłoszeń 
przypadków sinicy w przyszłych raportach PSUR, włączając je jako zagadnienie do planowanej 
obserwacji. 
 
W podsumowaniu uznaje się, że istnieje potencjalne ryzyko sercowo-naczyniowe. Z tej przyczyny 
CHMP zalecił wzmocnienie informacji o produkcie poprzez zamieszczenie zalecenia dotyczącego 
przeprowadzenia badania chorych przed wdrożeniem leku, a następnie dokonywania okresowych 
kontroli podczas trwania leczenia tymi produktami (patrz Aneks III). CHMP zalecił także, aby 
w przyszłości przyjęto stałe i zorganizowane podejście do oceny informacji dotyczących 
bezpieczeństwa w okresowych raportach oceny bezpieczeństwa (Periodic Safety Assessment Reports - 
PSUR) i planach postępowania w związku z ryzykiem. Ponadto CHMP zalecił, aby po udostępnieniu 
wyników trwających badań dotyczących tego zagadnienia przedstawić je do oceny (patrz Aneks IV). 
 
2.2 Ryzyko mózgowo-naczyniowe 
W badaniach przedklinicznych nie wykryto dowodów wskazujących na istnienie takiego ryzyka.  
 
Podczas badań klinicznych większość obserwowanych incydentów mózgowo-naczyniowych 
stanowiły migreny, które występowały częściej w grupie leczonej metylofenidatem, niż w grupie 
placebo. W badaniach klinicznych nie obserwowano incydentów związanych z innymi zaburzeniami 
mózgowo-naczyniowymi u dzieci.  
 
Po dokonaniu przez podmioty odpowiedzialne przeglądu spontanicznych zgłoszeń z okresu 
obserwacji po wprowadzeniu do obrotu okazało się, że głównie zgłaszanymi incydentami mózgowo-
naczyniowymi były: udar naczyniowy mózgu, udar, zawał mózgu i niedokrwienie mózgu oraz kilka 
innych zdarzeń. Obserwowano nieudowodnione przypadki zgłoszeń zawału mózgu i zatoru tętnicy 
mózgowej bez rozpoznania współistniejących zaburzeń mózgowo-naczyniowych; zator prawej tętnicy 
mózgowej i incydent niedokrwienia mózgu. Z przedstawionych danych wynika, że incydenty 
wystąpiły w czasie stosowania leku w zalecanych dawkach.  
 
Ostatecznie CHMP zalecił wprowadzenie zmian w odpowiednich częściach informacji o produkcie, 
aby ujednolicić informacje dotyczące bezpieczeństwa odnośnie do ryzyka mózgowo-naczyniowego. 
CHMP zalecił także, aby w przyszłości przyjęto stałe i zorganizowane podejście do oceny informacji 
dotyczących bezpieczeństwa w okresowych raportach oceny bezpieczeństwa (Periodic Safety 
Assessment Reports - PSUR) i planach postępowania w związku z ryzykiem. Ponadto CHMP zalecił, 
aby po udostępnieniu wyników trwających badań dotyczących tego zagadnienia przedstawić je do 
oceny (patrz Aneks IV). 
 
2.3 Ryzyko zaburzeń psychicznych 
Podczas badań klinicznych, w szczególności związanymi ze stosowaniem metylofenidatu, zgłaszano 
następujące zaburzenia: agresja, gwałtowne zachowanie, psychozy, mania, irytacja i próby 
samobójcze. Z dostępnych informacji dotyczących ekspozycji na lek wynika, że metylofenidat może 
odgrywać przyczynową rolę w rozwoju poważnych zaburzeń psychicznych. 
 
W zgłoszeniach spontanicznych najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi były: 
nienormalne zachowanie, nienormalne myślenie, gniew, wrogość, agresja, pobudzenie, tiki, 
drażliwość, lęk, płacz, depresja, senność, nasilenie ADHD, hiperaktywność psychomotoryczna, 
zaburzenia emocjonalne, gniew, nerwowość, zaburzenia psychotyczne, wahania nastroju, myśli o 
śmierci, zaburzenia obsesyjno kompulsywne, zmiany/zaburzenia osobowości, niepokój, stan 
pomieszania, halucynacje, letarg, paranoja i próby samobójcze. 
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Przegląd danych przedklinicznych w odpowiedziach wykazuje, że w modelach zwierzęcych 
metylofenidat wywołuje zmiany zachowania, głównie pod postacią nadpobudliwości ruchowej 
i zachowań stereotypowych.  
 
Wyniki opublikowanych badań także wskazują, że metylofenidat może zaostrzyć zaburzenia 
psychiczne u chorych z ADHD. Zwrócono również uwagę na trudności oceny wpływu metylofenidatu 
w większości badań z powodu współwystępowania ADHD i chorób psychicznych.  
 
Na podstawie przeglądu wszystkich dostępnych danych uznano, że obserwowane wpływy 
metylofenidatu najdokładniej określają terminy: „nadmierne skupianie się” i „powtarzane 
zachowania” i że terminy te należy dodać jako możliwe działania niepożądane do informacji o 
produkcie. Ponadto po udostępnieniu wyników trwającego obecnie badania dotyczącego samobójstw 
zostaną one przedstawione, a podmioty odpowiedzialne zobowiązały się do przeprowadzenia nowego, 
długoterminowego badania oceniającego wpływy psychiczne leczenia.  
 
2.4 Wpływ na wzrost 
W badaniach przedklinicznych wykryto dowody świadczące o wpływie metylofenidatu na niektóre 
parametry wzrostu, dojrzewania płciowego i związanych z nim hormonów oraz na toksyczny wpływ 
na rozwój. Jednakże odkrycia te nie były jednakowe we wszystkich ocenianych badaniach.  
 
Z ukończonych badań klinicznych wysnuto wiele wniosków dotyczących oddziaływania 
metylofenidatu na wzrost i dojrzewanie płciowe. W opublikowanej literaturze naukowej nie ma 
zgodności co do wpływu metylofenidatu na wzrost i dojrzewanie płciowe. Istotnych informacji 
dotyczących możliwego ryzyka powinny dostarczyć trwające obecnie badania dotyczące wzrostu i 
dojrzewania płciowego.  
 
Ogólnie można wywnioskować, że dokładny mechanizm przyczynowy wpływów metylofenidatu na 
wzrost pozostaje niepewny. W punkcie 4.4 ChPL wszystkich produktów zawierających metylofenidat 
zamieszczono ostrzeżenie związane z tym ryzykiem. Jego treść różniła się pomiędzy podmiotami 
odpowiedzialnymi, ale dla większości produktów zamieszczono zalecenie wyjściowej oceny 
i monitorowania wzrostu. 
 
Dlatego też CHMP uznał, że aby zapewnić minimalizację jakiegokolwiek wpływu na wzrost, do ChPL 
i informacji o produkcie należy wprowadzić poprawione i ujednolicone ostrzeżenia, zalecenia 
dotyczące monitorowania (częstość kontroli, metody pomiarów) i wytyczne dotyczące postępowania. 
Dodatkowo CHMP zalecił przeprowadzenie nowych badań oceniających długoterminowe 
oddziaływanie na rozwój. Podmioty odpowiedzialne zobowiązały się do tego. 
 
2.5 Białaczka 
Wyniki ostatnio przeprowadzonego kontrolnego badania porównawczego wskazały na możliwy 
wzrost ryzyka białaczki limfatycznej podczas stosowania metylofenidatu, co zostało przedstawione 
podmiotom odpowiedzialnym do dalszej oceny. Podmioty odpowiedzialne przedstawiły dane 
popierające stanowiska, że nie ma przedklinicznych, ani klinicznych dowodów na istotne ryzyko 
rakotwórcze związane ze stosowaniem metylofenidatu. Metylofenidat może wywierać pewne działanie, 
jako niegenotoksyczny karcynogen na wątrobę myszy. Jednakże z ograniczonych analiz u ludzi nie 
wynika, że to działanie powtarza się u ludzi po ekspozycji na dawki lecznicze.  
 
W ostatnio opublikowanym retrospektywnym przeglądzie porównawczym zapisów przepisywania 
leku u ponad 35 000 pacjentów nie wykazano ani umiarkowanego, ani silnego związku pomiędzy 
stosowaniem metylofenidatu, a ryzykiem wystąpienia raka u dzieci dla żadnego z 18 określonych 
umiejscowień raka. Pomimo ograniczeń tych odkryć omawianych przez autorów badania i podmioty 
odpowiedzialne, to jedno badanie daje potencjalny sygnał wskazujący na ryzyko białaczki związane 
ze stosowaniem metylofenidatu. Odpowiedzi mogą dostarczyć wyniki obecnie trwających badań do 
oceny wpływów cytopatogennych. Podmioty odpowiedzialne przedstawią te wyniki do oceny, gdy 
będą one dostępne. Zdaniem CHMP potrzebna jest dalsza ocena ryzyka działania rakotwórczego 
metylofenidatu. 
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2.6 Wpływ leczenia długoterminowego 
Niektóre przedstawione dowody przedkliniczne sugerują zróżnicowany wpływ krótkotrwałego, 
w porównaniu z przewlekłym, leczenia metylofenidatem na ekspresję genu odpowiadającego za 
plastyczność neuronów, zróżnicowany wpływ ekspozycji na metylofenidat u młodzieży, 
w porównaniu z dorosłymi, na ekspresję receptorów centralnych neuroprzekaźników i wpływ leczenia 
u młodzieży na przetrwanie nowych komórek mózgowych.  
 
Oprócz zagadnienia wzrostu brak jest odpowiednich klinicznych lub farmakoepidemiologicznych 
danych do oceny wpływów długoterminowego leczenia metylofenidatem w UE w odniesieniu do 
ryzyka sercowo-naczyniowego, mózgowo-naczyniowego, zaburzeń psychicznych, działania 
rakotwórczego i innych zagrożeń długoterminowych.  
 
Ogólnie uznaje się (na podstawie przeglądów opublikowanych badań), że długoterminowe 
bezpieczeństwo i skuteczność metylofenidatu nie zostało ostatecznie udowodnione w odpowiednio 
opracowanych i przeprowadzonych badaniach. 
 
Na wniosek CHMP podmioty odpowiedzialne zobowiązały się do analizy możliwości realizacji 
badania długoterminowego oceniającego rozwój dzieci i do opracowania protokołu badania. 
 
2.7 Stosowanie niezgodne z zatwierdzonymi wskazaniami/niewłaściwe stosowanie/nadużywanie 
Na podstawie przedstawionych danych rozpoznano istotne ryzyko związane ze stosowaniem leku 
niezgodnie z zatwierdzonymi wskazaniami/niewłaściwym stosowaniem/nadużywaniem. Przeglądy 
danych wykazały, że duży odsetek przypadków rozpatrywanych po wprowadzeniu do obrotu dotyczył 
stosowania we wskazaniach niezwiązanych z ADHD. Niektóre z tych schorzeń były schorzeniami, 
w których przestrzega się przed stosowaniem metylofenidatu lub lek jest przeciwwskazany. 
 
Metylofenidatu nie należy stosować u pacjentów, którzy mają pewne objawy ADHD, ale nie mają 
formalnie ustalonego rozpoznania. Dlatego niezbędne jest wzmocnienie informacji o produkcie 
i dodanie zaleceń dla przepisujących lek dotyczących właściwego stosowania. Podmioty 
odpowiedzialne zobowiązały się do rozprowadzenia materiałów informacyjnych zawierających 
zalecenia dla lekarzy przepisujących lek. Na prośbę CHMP podmioty odpowiedzialne zobowiązały się 
do przeprowadzenia badań oceniających stosowanie leku we wszystkich państwach członkowskich 
UE, aby ocenić stopień niewłaściwego stosowania. 
 
2.8 Ciąża i laktacja 
Bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych zawierających metylofenidat podczas ciąży 
i laktacji zostało ocenione przez CHMP i następnie omówione przez grupę roboczą SWP (Safety 
Working Party) w grudniu 2008 r. W zasadzie nie ma oznak wskazujących na wpływ teratogenny 
u zwierząt. Odpowiednie zmiany wprowadzono do ChPL. 
 
 
3. Ogólna dyskusja dotycząca bezpieczeństwa stosowania i wnioski 
 
Podczas oceny naukowej metylofenidatu dokonano przeglądu dostępnych danych bezpieczeństwa 
pochodzących z badań klinicznych, badań przedklinicznych, zgłoszeń spontanicznych i opublikowanej 
literatury naukowej. 
 
Głównym celem była ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci, ale dodatkowo oceniono także 
inne rodzaje ryzyka: ryzyko mózgowo-naczyniowe, wpływ na wzrost, wpływ leczenia 
długoterminowego, ryzyko zaburzeń psychicznych i możliwe ryzyko wystąpienia białaczki. 
 
Po dyskusjach w CHMP uzgodniono, że do określenia możliwego oddziaływania metylofenidatu na 
występowanie incydentów sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych potrzebna jest ocena 
stosowania długoterminowego. Więcej danych potrzeba także, aby ocenić skutki psychiczne i wpływ 
na wzrost i rozwój dzieci. Dlatego istnieje potrzeba, aby wyraźnie przekazać te informacje lekarzom 
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ordynującym lek i ogółowi społeczeństwa poprzez wzmocnienie sformułowań w informacji 
o produkcie leczniczym. Ponadto obecnie prowadzone są badania kliniczne oceniające te zagrożenia, a 
ich końcowe raporty zostaną przedłożone organom rejestracyjnym. Podmioty odpowiedzialne 
zobowiązały się także do zbadania długoterminowego wpływu na rozwój dzieci. Nowych danych w tej 
kwestii dostarczą także trwające obecnie badania oceniające dojrzewanie płciowe. 
 
W odniesieniu do prób samobójczych, podmioty odpowiedzialne zobowiązały się do wykorzystania 
obecnej wiedzy i przeprowadzenia metaanalizy dostępnych wyników różnych badań klinicznych. 
 
Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się także wdrożenie środków umożliwiających stałe wykrywanie 
i ocenę możliwych zagrożeń. Podmioty odpowiedzialne zobowiązały się do tego. 
 
Wnioski z tej oceny doprowadziły do propozycji CHMP, aby wzmocnić i ujednolicić odpowiednie 
informacje o produkcie leczniczym dla wszystkich produktów poprzez: zamieszczenie zalecenia 
monitorowania przed wdrożeniem leku i po zakończeniu leczenia, aktualizację części ChPL 
związanych z przeciwwskazaniami i ostrzeżeniami, ujednolicenie informacji dotyczących działań 
niepożądanych, sprawdzenie dawkowania i sposobu stosowania, aktualizację informacji o stosowaniu 
podczas ciąży i laktacji.  
 
Aktualizacja zaproponowana dla ChPL została odzwierciedlona w ulotce dla pacjenta. Ulotka dla 
pacjenta zostanie oceniona pod względem jej zrozumiałości dla użytkownika, a wyniki zostaną 
przedłożone organom rejestracyjnym. 
 
Ponadto harmonizacja składania raportów PSUR i planów postępowania w przypadku ryzyka (RMP) 
przez podmioty odpowiedzialne sprawi, że informacje dotyczące bezpieczeństwa będą oceniane w tym 
samym czasie we wszystkich państwach członkowskich poprzez PhVWP, co zapewni ciągłość 
ujednolicania danych. 
 
 
4. Stosunek korzyści do ryzyka 
 
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, CHMP uznał, że stosunek korzyści do ryzyka dla produktów 
leczniczych zawierających metylofenidat w leczeniu ADHD u dzieci w wieku od 6 lat jest korzystny 
i zalecił utrzymanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze zmianami w charakterystykach 
produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta (zamieszczonych w Aneksie III) dla produktów leczniczych 
wymienionych w Aneksie I.  
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PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI 
DLA PACJENTA 
 
Zważywszy, że 
 
 

- Komitet rozważył procedurę arbitrażu przeprowadzoną na mocy art. 31 dyrektywy 2001/83/WE 
ze zmianami dla produktów leczniczych zawierających metylofenidat, wdrożoną przez Komisję 
Europejską; 

 
- Komitet rozważył wszystkie dostępne dane przedstawione na poparcie bezpieczeństwa 

produktów zawierających metylofenidat; 
 
- Komitet rozważył stosunek korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających 

metylofenidat w leczeniu ADHD u dzieci w wieku powyżej 6 lat i u młodzieży w UE. Ocenie 
poddano wpływ zagrożeń sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych, zaburzeń 
psychicznych na stosunek korzyści do ryzyka. Oceniono także ryzyko działania rakotwórczego, 
wpływ na wzrost i wpływy leczenia długoterminowego; 

 
- CHMP uznał, że informacja o produkcie leczniczym dla wszystkich produktów zawierających 

metylofenidat powinna zawierać te same informacje dotyczące bezpieczeństwa i zalecił 
ujednolicenie odpowiednich części charakterystyk produktu leczniczego i ulotek dla pacjenta. 
Ponadto należy ujednolicić plany postępowania w związku z ryzykiem dla tych produktów. 

 
W związku z powyższym CHMP zalecił utrzymanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla 
produktów leczniczych wymienionych w Aneksie I, dla których zmiany w odpowiednich częściach 
charakterystyk produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta zamieszczono w Aneksie III. 
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UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI 
PLA PACJENTA 
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4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 
 
4.1 Wskazania do stosowania 
 
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). 
 
Metylofenidat jest wskazany u dzieci w wieku 6 lat i starszych jako część kompleksowego programu 
leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder- ADHD) w przypadkach, kiedy inne sposoby postępowania terapeutycznego 
nie są wystarczająco skuteczne. Leczenie musi być prowadzone pod nadzorem lekarza mającego 
doświadczenie w leczeniu dziecięcych zaburzeń zachowania. Rozpoznanie powinno być zgodne z 
kryteriami DSM-IV lub wytycznymi ICD-10 i opierać się na kompleksowym wywiadzie i 
szczegółowym badaniu pacjenta. Rozpoznanie nie może opierać się wyłącznie na jednym lub kilku 
objawach. 
 
Nie jest znany żaden swoisty czynnik odpowiedzialny za etiologię ADHD. Nie ma też pojedynczego 
testu potwierdzającego rozpoznanie ADHD. Właściwe rozpoznanie wymaga zastosowania zarówno 
medycznych, jak i innych specjalistycznych kryteriów diagnostycznych, takich jak: psychologiczne, 
edukacyjne oraz społeczne. 
 
Pełen kompleksowy program leczenia typowo składa się z działań psychologicznych, edukacyjnych 
i społecznych, jak również farmakoterapii. Ma on na celu stabilizowanie dzieci z zespołem zaburzenia 
zachowania, który charakteryzować się może następującymi objawami: przewlekłą niemożnością 
skupiania uwagi na dłuższy czas, niestabilnością emocjonalną, impulsywnością, umiarkowaną do 
ciężkiej nadaktywnością, niewielkimi objawami neurologicznymi oraz nieprawidłowym zapisem EEG. 
Zdolność uczenia się może być zaburzona lub nie. 
 
Leczenie metylofenidatem nie jest wskazane u wszystkich dzieci z ADHD, a decyzja o zastosowaniu 
leku musi zostać podjęta na podstawie bardzo dokładnej oceny stopnia ciężkości i przewlekłości 
objawów u dziecka w stosunku do jego wieku. 
 
Podstawowe znaczenie ma właściwe działanie edukacyjne, zwykle niezbędna jest również interwencja 
psychospołeczna. Kiedy te środki naprawcze okażą się nieskuteczne, decyzję o zastosowaniu środków 
stymulujących można podjąć na podstawie szczegółowej oceny ciężkości objawów u dziecka. 
Stosowanie metylofenidatu powinno odbywać się zawsze zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami 
oraz z wytycznymi dotyczącymi rozpoznania oraz przepisywania leku. 
 
4.2 Dawkowanie i sposób podawania 
 
Leczenie musi być rozpoczęte pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu 
zaburzeń zachowania u dzieci i (lub) młodzieży. 
 
Produkt [NAZWA WŁASNA]należy połykać w całości i popić niewielką ilością płynu. Produktu 
nie wolno żuć, dzielić czy kruszyć (patrz punkt 4.4). 
 
Produkt [NAZWA WŁASNA]może być przyjmowany niezależnie od posiłków (patrz punkt 5.2). 
 
Produkt [NAZWA WŁASNA]podawany jest raz na dobę, rano. 
 
Badanie przed rozpoczęciem leczenia 
Przed przepisaniem leku należy koniecznie przeprowadzić wyjściową ocenę układu sercowo-
naczyniowego pacjenta, włączając w to pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca. 
Wszechstronny wywiad powinien zawierać informacje o stosowanych jednocześnie lekach, 
wcześniejszych i obecnie współistniejących zaburzeniach fizycznych i psychicznych, przypadkach 
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występowania w rodzinie nagłej śmierci sercowej/niewyjaśnionych przypadków śmierci oraz 
dokładnych pomiarach wzrostu i masy ciała (patrz punkty 4.3 i 4.4). 
 
Monitorowanie stanu pacjenta w czasie trwania leczenia 
Należy stale monitorować wzrost, stan psychiczny oraz stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta 
(patrz punkt 4.4). 
 
• Ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca powinny być zapisywane na siatce centylowej po 

każdej modyfikacji dawki, a następnie przynajmniej co 6 miesięcy;  
 
• Wzrost, masa ciała i apetyt powinny być zapisywane przynajmniej raz na 6 miesięcy i 

analizowane w odniesieniu do karty wzrostu; 
 
• Rozwinięcie się de novo lub pogorszenie wcześniejszych zaburzeń psychicznych powinno być 

sprawdzane podczas każdej modyfikacji dawki, oraz przynajmniej co 6 miesięcy i w trakcie 
każdej wizyty. 

 
Pacjenci powinni być obserwowani pod kątem ryzyka pozorowanego przyjmowania, niewłaściwego 
używania i nadużywania metylofenidatu. 
 
Dostosowywanie dawki 
Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas zwiększania dawki na początku leczenia 
metylofenidatem. Zwiększanie dawki należy rozpocząć od możliwie najniższej dawki. 
 
Mogą być dostępne inne moce tego produktu leczniczego oraz inne produkty lecznicze zawierające 
metylofenidat. 
 
Dawka może być zwiększona o 18 mg. Ogólnym zaleceniem jest dostosowywanie dawki w około 
tygodniowych odstępach czasu. 
 
Maksymalna dawka dobowa metylofenidatu wynosi 54 mg 
 
Pacjenci nie stosujący wcześniej metylofenidatu: 
Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania produktu [NAZWA WŁASNA]u tych pacjentów jest 
ograniczone (patrz punkt 5.1). Stosowanie produktu [NAZWA WŁASNA]może nie być wskazane u 
wszystkich dzieci z zespołem ADHD. W przypadku pacjentów wcześniej nie stosujących 
metylofenidatu mniejsza dawka tego leku w produktach o krótkim działaniu może okazać się 
wystarczająco skuteczna. Stopniowe i ostrożne zwiększanie dawki prowadzone przez lekarza jest 
zalecane w celu uniknięcia niepotrzebnego stosowania zbyt dużych dawek metylofenidatu. Zalecana 
dawka początkowa produktu [NAZWA WŁASNA]dla pacjentów dotychczas nie przyjmujących 
metylofenidatu oraz dla pacjentów przyjmujących inne niż metylofenidat preparaty pobudzające 
wynosi 18 mg raz na dobę.  
 
Pacjenci obecnie przyjmujący metylofenidat 
Zalecana dawka początkowa produktu [NAZWA WŁASNA]dla pacjentów obecnie przyjmujących 
metylofenidat trzy razy na dobę, w dobowej dawce od 15 mg do 45 mg metylofenidatu podana jest w 
tabeli 1. Zalecenia dotyczące dawkowania oparte są na aktualnie stosowanym schemacie podawania 
leku oraz na ocenie klinicznej.  
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TABELA 1 
Zalecenia dotyczące dawkowania produktu CONCERTA u pacjentów przyjmujących wcześniej inne 
produkty zawierające metylofenidat 
 

Poprzednio stosowane 
dobowe dawki metylofenidatu 

Zalecana dawka 
produktu CONCERTA 

5 mg chlorowodorku metylofenidatu 3 razy na dobę 18 mg raz na dobę 
10 mg chlorowodorku metylofenidatu HCl 3 razy na 

dobę 36 mg raz na dobę 

15 mg chlorowodorku metylofenidatu HCl 3 razy na 
dobę 54 mg raz na dobę 

 
Jeżeli przez okres jednego miesiąca stosowania produktu w odpowiedniej dawce nie obserwuje 
się poprawy, należy odstawić produkt . 
 
Leczenie długotrwałe (ponad 12 miesięcy) u dzieci i dorosłych 
Bezpieczeństwo i skuteczność długotrwałego stosowania metylofenidatu nie zostało systematycznie 
ocenione w kontrolowanych badaniach klinicznych. Leczenie metylofenidatem nie powinno być 
bezterminowe, nie ma takiej potrzeby. Zwykle można przerwać leczenie metylofenidatem podczas lub 
po zakończeniu okresu dojrzewania. Lekarz, który zdecyduje się na podawanie metylofenidatu u 
dzieci i młodzieży z ADHD przez dłuższy czas (ponad 12 miesięcy) powinien okresowo weryfikować 
przydatność długotrwałego stosowania leku u poszczególnych pacjentów, podejmując próby 
odstawienia leczenia, aby określić funkcjonowanie pacjenta bez farmakoterapii. Zaleca się, aby 
metylofenidat był odstawiany co najmniej raz w ciągu roku (najlepiej w czasie wakacji szkolnych), 
aby ocenić stan dziecka. Poprawa może utrzymywać się zarówno podczas okresowego, jak i trwałego 
odstawienia leku. 
 
Zmniejszenie dawki i zaprzestanie podawania produktu 
Leczenie należy przerwać, jeśli objawy nie ustąpią po okresie jednego miesiąca po odpowiednim 
dostosowaniu dawki. Dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie w przypadku paradoksalnego 
nasilenia objawów lub wystąpienia innych poważnych działań niepożądanych. 
 
4.3 Przeciwwskazania  
 
• Znana nadwrażliwość na metylofenidat lub którąkolwiek substancję pomocniczą; 
 
• Jaskra; 
 
• Guz chromochłonny nadnerczy (pheochromocytoma); 
 
• W czasie stosowania nieselektywnych i nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) 

lub w ciągu minimum 14 dni od odstawienia tych leków, z powodu ryzyka przełomu 
nadciśnieniowego (patrz punkt 4.5); 

 
• Nadczynność tarczycy lub tyreotoksykoza; 
 
• Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej depresji, anoreksji, skłonności samobójczych, 

objawów psychotycznych, ciężkich zaburzeń nastroju, manii, schizofrenii albo zaburzeń 
psychopatycznych/osobowości z pogranicza (borderline);  

 
• Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej lub epizodycznej (typ I) choroby afektywnej 

dwubiegunowej (która nie była dobrze kontrolowana); 
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• Wcześniejsze zaburzenia układu sercowo-naczyniowego: ciężkie nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność serca, zarostowa choroba tętnic, choroba niedokrwienna serca, wrodzone zaburzenia 
hemodynamiczne, kardiomiopatie, zawał mięśnia sercowego, potencjalnie zagrażające życiu 
zaburzenia rytmu, kanałopatie (zaburzenia spowodowane dysfunkcją kanałów jonowych); 

 
• Wcześniej istniejące zaburzenia naczyń mózgowych, tętniak mózgu, anomalie naczyniowe 

włączając zapalenia naczyń lub udar. 
 
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
 
Leczenie metylofenidatem nie jest wskazane u wszystkich dzieci z zespołem ADHD. Decyzja o 
zastosowaniu leku musi opierać się na szczegółowej ocenie ciężkości i przewlekłości objawów u 
dziecka z uwzględnieniem jego wieku.  
 
Leczenie długotrwałe (ponad 12 miesięcy) u dzieci i dorosłych 
Bezpieczeństwo i skuteczność długotrwałego stosowania metylofenidatu nie zostało systematycznie 
ocenione w kontrolowanych badaniach klinicznych. Leczenie metylofenidatem nie powinno być 
bezterminowe, nie ma takiej potrzeby. Zwykle można przerwać leczenie metylofenidatem podczas lub 
po zakończeniu okresu dojrzewania. Pacjenci poddawani długotrwałemu leczeniu (tj. powyżej 12 
miesięcy) muszą mieć zapewnione staranne monitorowanie zgodne z wytycznymi zawartymi w 
punktach 4.2 i 4.4. Należy monitorować: stan układu sercowo-naczyniowego, wzrost, apetyt, 
pojawienie się de novo lub pogorszenie wcześniej istniejących zaburzeń psychicznych. Zaburzenia 
psychiczne, na które należy szczególnie uważać to m.in.: ruchowe i wokalne tiki, agresywne i wrogie 
zachowanie, podniecenie, niepokój, depresja, psychoza, mania, urojenia, drażliwość, brak 
spontaniczności, wycofanie i nadmierna perseweracja. 
 
Lekarz, który zdecyduje się na podawanie metylofenidatu u dzieci i młodzieży z zespołem ADHD 
przez dłuższy okres (ponad 12 miesięcy) powinien okresowo weryfikować przydatność długotrwałego 
stosowania leku u poszczególnych pacjentów, podejmując próby odstawienia leczenia, aby określić 
funkcjonowanie pacjenta bez farmakoterapii. Zaleca się, aby metylofenidat był odstawiany co 
najmniej raz w ciągu roku (najlepiej w czasie wakacji szkolnych), aby ocenić stan dziecka. Poprawa 
może utrzymywać się zarówno podczas okresowego, jak i trwałego odstawienia leku. 
 
Dorośli 
Metylofenidat nie jest dopuszczony do stosowania u dorosłych z zespołem ADHD. Bezpieczeństwo i 
skuteczność stosowania metylofenidatu w tej grupie pacjentów nie zostały ocenione. 
 
Pacjenci w wieku podeszłym 
Nie należy stosować metylofenidatu u pacjentów w wieku podeszłym. Bezpieczeństwo i skuteczność 
nie zostały ocenione w tej grupie wiekowej. 
 
Dzieci poniżej 6 roku życia 
Nie należy stosować metylofenidatu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Bezpieczeństwo i skuteczność nie 
zostały ocenione w tej grupie wiekowej. 
 
Stan układu sercowo-naczyniowego 
W przypadku pacjentów, u których rozważa się terapię lekami stymulującymi, należy zebrać dokładny 
wywiad (łącznie z oceną wywiadu rodzinnego pod kątem przypadków nagłej śmierci i komorowych 
zaburzeń rytmu) oraz przeprowadzić badania fizykalne oceniające obecność choroby serca i skierować 
na dalsze badania kardiologiczne, szczególnie jeśli początkowa ocena wskazuje na przebytą chorobę 
serca. Pacjenci, u których podczas stosowania terapii stymulującej wystąpią objawy takie, jak: 
kołatanie serca, wysiłkowy ból w klatce piersiowej, niewyjaśnione omdlenie, duszność lub inne 
objawy mogące sugerować chorobę serca powinni zostać natychmiast poddani specjalistycznemu 
badaniu kardiologicznemu. 
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Analiza danych z badań klinicznych nad metylofenidatem stosowanym u dzieci i młodzieży z ADHD 
wykazała u tych pacjentów częste podwyższenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego o 
więcej niż 10 mmHg w stosunku do wartości wyjściowej. Nie są znane krótko- ani długoterminowe 
kliniczne konsekwencje tych objawów naczniowo-sercowych u dzieci i młodzieży. Jednak nie można 
wykluczyć możliwości powikłań klinicznych w związku z objawami obserwowanymi w badaniach 
klinicznych. Zaleca się ostrożność w przypadku leczenia pacjentów, których stanowi zdrowia 
zagraża zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi lub częstości akcji serca. Patrz punkt 4.3 – stany, w 
których leczenie metylofenidatem jest przeciwwskazane. 
 
Stan układu sercowo-naczyniowego powinien być starannie monitorowany. Należy zapisywać 
wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstości akcji serca na siatce centylowej przy każdej 
modyfikacji dawki i przynajmniej raz co 6 miesięcy. 
 
Stosowanie metylofenidatu jest przeciwwskazane w pewnych, rozpoznanych wcześniej zaburzeniach 
sercowo-naczyniowych, jeśli nie zaleci inaczej specjalista kardiologii dziecięcej (patrz punkt 4.3). 
 
Nagła śmierć i wcześniej istniejące nieprawidłowości budowy serca lub inne poważne zaburzenia 
serca 
Odnotowano przypadki nagłej śmierci sercowej w związku ze stosowaniem środków stymulujących 
ośrodkowy układ nerwowy w standardowej dawce u dzieci z nieprawidłową budową serca lub innymi 
poważnymi chorobami serca. Niektóre poważne choroby serca same mogą nieść zwiększone ryzyko 
nagłej śmierci, ale środki stymulujące nie są zalecane u dzieci i młodzieży ze znanymi anomaliami 
budowy serca, kardiomiopatią, poważnymi zaburzeniami rytmu serca lub innymi poważnymi 
chorobami serca, ponieważ mogą spowodować u nich zwiększoną wrażliwość na 
sympatykomimetyczne działanie leków stymulujących. 
 
Nieprawidłowe stosowanie i epizody sercowo-naczyniowe 
Nieprawidłowe stosowanie leków stymulujących ośrodkowy układ nerwowy może być związane z 
nagłą śmiercią lub innymi poważnymi, niepożądanymi objawami ze strony układu sercowo-
naczyniowego. 
 
Zaburzenia naczyniowo-mózgowe 
W punkcie 4.3 opisano zaburzenia naczyniowo-mózgowe, w których leczenie metylofenidatem jest 
przeciwwskazane. Pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka (takimi jak: choroby układu 
sercowo-naczyniowego w wywiadzie, jednoczesne przyjmowanie leków podnoszących ciśnienie 
tętnicze krwi) należy podczas każdej wizyty po rozpoczęciu leczenia metylofenidatem zbadać pod 
kątem występowania neurologicznych objawów podmiotowych i przedmiotowych. 
 
Zapalenie naczyń mózgowych jest bardzo rzadką reakcją idiosynkratyczną na działanie 
metylofenidatu. Z nielicznych dowodów wynika, że można zidentyfikować pacjentów o 
podwyższonym ryzyku, a początek objawów może być pierwszą oznaką wskazującą na podstawowy 
problem kliniczny. Wczesne rozpoznanie oparte na wysokim wskaźniku podejrzenia może pozwolić 
na natychmiastowe odstawienie metylofenidatu i wczesne leczenie. Takie rozpoznanie powinno, 
zatem być brane pod uwagę u każdego pacjenta, u którego występują nowe objawy neurologiczne 
niedokrwienia mózgu w czasie stosowania leczenia metylofenidatem. Objawami tymi mogą być: silne 
bóle głowy; drętwienia; osłabienie; porażenie; osłabienie koordynacji, widzenia, mowy, zdolności 
językowych lub pamięci. 
 
Leczenie metylofenidatem nie jest przeciwwskazane u pacjentów z połowiczym niedowładem. 
 
Zaburzenia psychiczne 
Współwystępowanie zaburzeń psychicznych w ADHD jest częste i należy brać to pod uwagę przy 
przepisywaniu produktów stymulujących. W przypadku nowych objawów psychicznych lub 
zaostrzenia wcześniej istniejących zaburzeń psychicznych, metylofenidat powinien być stosowany 
tylko wtedy, gdy korzyści przeważają potencjalne ryzyko dla pacjenta. 
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Pojawienie się lub pogarszanie zaburzeń psychicznych powinno być monitorowane podczas każdego 
dostosowywania dawki, a następnie co najmniej co 6 miesięcy oraz podczas każdej wizyty kontrolnej; 
może być wskazane zaprzestanie leczenia. 
 
Zaostrzenie wcześniej istniejących objawów psychozy lub manii 
U pacjentów z psychozą podawanie metylofenidatu może zaostrzyć objawy zaburzeń zachowania i 
myślenia. 
 
Pojawienie się nowych objawów psychozy lub manii 
Metylofenidat stosowany w zwykłych dawkach może powodować pojawiające się pod wpływem 
terapii objawy psychotyczne (omamy wzrokowe/czuciowe/słuchowe oraz urojenia) lub objawy manii 
u dzieci i młodzieży bez wcześniejszego wywiadu psychozy lub manii. Jeśli pojawią się objawy 
maniakalne lub psychotyczne, należy wziąć pod uwagę możliwy wpływ metylofenidatu; właściwe 
może być przerwanie leczenia. 
 
Agresja i wrogie zachowania 
Pojawienie się lub nasilanie się agresji lub wrogich zachowań może być spowodowane leczeniem 
lekami stymulującymi. Pacjenci leczeni metylofenidatem powinni być monitorowani pod kątem 
pojawienia się lub nasilenia zachowania agresywnego lub wrogości na początku leczenia oraz po 
każdej modyfikacji dawki, a następnie przynajmniej co 6 miesięcy i podczas każdej wizyty kontrolnej. 
Jeśli u pacjenta występują zmiany w zachowaniu, lekarz powinien ocenić, czy nie należy dostosować 
sposobu leczenia. 
 
Skłonności samobójcze 
Pacjenci, u których podczas leczenia ADHD pojawią się myśli i zachowania samobójcze, powinni 
zostać natychmiast zbadani przez lekarza. Należy zwracać uwagę na nasilenie podstawowej choroby 
psychicznej i możliwy wpływ leczenia metylofenidatem. Konieczne może być leczenie podstawowego 
problemu psychicznego, należy także rozważyć ewentualne przerwanie podawania metylofenidatu. 
 

Tiki 
Ze stosowaniem metylofenidatu wiąże się powstawanie nowych lub zaostrzenie występujących tików 
ruchowych i werbalnych. Zgłaszano też pogorszenie stanu pacjenta w przebiegu zespołu Tourette’a. 
Leczenie metylofenidatem powinno być poprzedzone wywiadem rodzinnym, a także oceną kliniczną 
dotyczącą występowania u dzieci tików lub zespołu Tourette’a. Pacjenci powinni być regularnie 
monitorowani pod kątem pojawienia się lub nasilenia tików podczas leczenia metylofenidatem. 
Monitorowanie powinno być prowadzone podczas każdorazowej zmiany dawkowania, a 
następnie przynajmniej co 6 miesięcy lub podczas każdej wizyty kontrolnej. 
 
Stany lękowe, pobudzenie, napięcie 
Stosowanie metylofenidatu związane jest z nasileniem się istniejących stanów lękowych, pobudzenia i 
napięcia. Przed zastosowaniem metylofenidatu należy przeprowadzić ocenę kliniczną, czy nie 
występują te stany. Pacjenci powinni być regularnie monitorowani pod kątem pogorszenia się tych 
objawów w trakcie leczenia, podczas każdorazowej zmiany dawkowania i następnie 
przynajmniej co 6 miesięcy lub podczas każdej wizyty kontrolnej. 
 
Postacie choroby afektywnej dwubiegunowej 
W przypadku leczenia metylofenidatem szczególną opieką należy objąć pacjentów z ADHD, u 
których stwierdza się współistniejącą chorobę afektywną dwubiegunową (szczególnie nieleczoną 
chorobę afektywną dwubiegunową typu I lub inne postacie tej choroby), ze względu na możliwość 
wystąpienia epizodu mieszanego/maniakalnego. Przed rozpoczęciem leczenia środkami 
stymulującymi, należy zbadać pacjentów ze współistniejącymi objawami depresji, aby ustalić czy 
występuje u nich ryzyko choroby afektywnej dwubiegunowej; badanie takie powinno obejmować 
szczegółowy wywiad psychiatryczny łącznie z wywiadem rodzinnym dotyczącym samobójstw, 
choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji. Ścisłe, ciągłe monitorowanie ma kluczowe znaczenie 
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u tych pacjentów (patrz wyżej „Zaburzenia psychiczne” i punkt 4.2). Należy monitorować 
pacjentów pod kątem występowania objawów podczas każdorazowej zmiany dawkowania i 
następnie przynajmniej co 6 miesięcy lub podczas każdej wizyty kontrolnej. 
 
Wzrastanie 
Podczas długotrwałego stosowania metylofenidatu u dzieci zaobserwowano umiarkowane 
zmniejszenie tempa przyrastania masy ciała i opóźnienie wzrastania. 
 
Skutki działania metylofenidatu na ostateczny wzrost i masę ciała nie są obecnie znane, lecz są 
poddawane badaniom. 
 
Podczas leczenia metylofenidatem należy monitorować: wzrost, masę ciała oraz apetyt i 
odnotowywać wyniki przynajmniej co 6 miesięcy w karcie rozwoju. U pacjentów, których 
wzrastanie lub przyrost masy ciała i wzrostu nie odpowiadają oczekiwaniom, należy rozważyć 
przerwanie leczenia. 
 
Drgawki 
Metylofenidat należy ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką. Metylofenidat może obniżać próg 
drgawkowy u pacjentów z wcześniej występującymi napadami drgawek, u pacjentów z 
nieprawidłowościami w zapisie EEG bez występowania drgawek, a rzadko u pacjentów bez wywiadu 
drgawkowego i bez nieprawidłowości w zapisie EEG. Należy odstawić metylofenidat, jeśli napady 
drgawek staną się częstsze lub wystąpią po raz pierwszy. 
 
Nadużywanie, niewłaściwe stosowanie lub pozorowane stosowanie 
Pacjenci powinni być ściśle monitorowani pod kątem ryzyka pozorowanego stosowania, nadużywania 
bądź niewłaściwego stosowania metylofenidatu. 
Metylofenidat powinien być stosowany ostrożnie u pacientów z rozpoznanym uzależnieniem od 
alkoholu lub narkotyków ze względu na potencjalne nadużywanie, pozorowane stosowanie, bądź 
niewłaściwe stosowanie leku. 
 
Przewlekłe nadużywanie metylofenidatu może prowadzić do wyraźnej tolerancji i uzależnienia 
psychicznego, czemu towarzyszy różny stopień zaburzeń zachowania. Pojawiać się mogą epizody 
psychotyczne, zwłaszcza w odpowiedzi na nadużywanie parenteralne. 
 
Wiek pacjenta, obecność czynników ryzyka nieprawidłowego przyjmowania leku (takich jak 
współistniejące zaburzenia buntownicze, zaburzenia zachowania lub choroba afektywna 
dwubiegunowa), wcześniejsze lub obecne nadużywanie – wszystko to powinno być brane pod uwagę 
podczas podejmowania decyzji o rodzaju stosowanej terapii zespołu ADHD. Ostrożność jest zalecana 
w przypadku niestabilnych emocjonalnie pacjentów, takich jak osoby z przebytym uzależnieniem od 
alkoholu bądź narkotyków, ponieważ tacy pacjenci mogą sami z własnej inicjatywy zwiększać 
dawkowanie. 
 
W przypadku pacjentów o wysokim ryzyku uzależnienia od niektórych substancji, metylofenidat i 
inne środki stymulujące mogą nie być właściwe i należy rozważyć leczenie bez ich użycia. 
 
Odstawienie  
W czasie odstawiania produktu wymagany jest staranny nadzór, ponieważ przerwanie podawania 
leku może ujawnić depresję, jak również przewlekłą nadaktywność. Niektórzy pacjenci mogą 
wymagać długotrwałych badań kontrolnych. 
 
W przypadku pacjentów nadużywających produktu, wymagany jest staranny nadzór w czasie jego 
odstawiania, ponieważ przerwanie leczenia może wywołać ciężką depresję. 
 
Zmęczenie  
Nie należy stosować metylofenidatu w celu zapobiegania lub leczenia normalnych stanów zmęczenia. 
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Substancje pomocnicze: nietolerancja galaktozy/sacharozy [Do odpowiedniego uzupełnienia na 
szczeblu krajowym] 
Ten produkt leczniczy zawiera laktozę: nie należy stosować tego produktu leczniczego u pacjentów z 
rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami: nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub 
nieprawidłowym wchłanianiem glukozy-galaktozy. 
 
Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę; nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u 
pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami: nietolerancją fruktozy, nieprawidłowym 
wchłanianiem glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozo-izomaltazy. 
 
Wybór postaci metylofenidatu 
Wybór odpowiedniej postaci metylofenidatu powinien zostać podjęty przez lekarza prowadzącego, w 
oparciu o indywidualne wskazania, i zależeć od wymaganego czasu trwania działania 
farmakologicznego. 
 
Badania na obecność narkotyków 
Metylofenidat może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów laboratoryjnych na obecność 
amfetaminy, szczególnie w przypadku testów immunologicznych. 
 
Niewydolność nerek lub wątroby 
Brak doświadczenia w stosowaniu metylofenidatu u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. 
 
Efekty hematologiczne 
Skutki długotrwałego leczenia metylofenidatem nie są do końca poznane. Należy rozważyć 
przerwanie leczenia w przypadku wystąpienia leukopenii, trombocytopenii, anemii lub innych 
nieprawidłowości z włączeniem tych wskazujących na poważne zaburzenia czynności nerek i wątroby. 
 
Możliwość wystąpienia niedrożności przewodu pokarmowego[Do odpowiedniego uzupełnienia na 
szczeblu krajowym] 
Ponieważ tabletka produktu [NAZWA WŁASNA] nie deformuje się oraz nie zmienia w sposób 
znaczący kształtu podczas przechodzenia przez przewód pokarmowy, lek ten nie powinien być 
przepisywany pacjentom z uprzednio istniejącymi poważnymi przewężeniami przewodu 
pokarmowego (o charakterze patologicznym lub jatrogennym), ani pacjentom z dysfagią lub ze 
znacznymi trudnościami w połykaniu tabletek. Opisywano rzadkie przypadki objawów niedrożności u 
pacjentów z rozpoznanymi przewężeniami przewodu pokarmowego, związane z przyjmowaniem 
leków o przedłużonym uwalnianiu w postaci niezmieniającej kształtu. 
 
Ze względu na specyfikę tabletek o przedłużonym uwalnianiu, produkt [NAZWA WŁASNA] 
powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów, którzy są w stanie połknąć tabletkę w całości. 
Pacjenci powinni być poinformowani, że tabletka [NAZWA WŁASNA]musi być połknięta w całości i 
popita płynem. Tabletek nie wolno żuć, dzielić, ani rozkruszać. Produkt jest umieszczony wewnątrz 
niewchłanialnej otoczki, zaprojektowanej w taki sposób, aby uwalniać lek z kontrolowaną szybkością. 
Otoczka tabletki zostaje wydalana z organizmu. Pacjenci nie powinni się niepokoić, jeżeli 
sporadycznie zauważą w kale przedmiot przypominający tabletkę. 
 
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 
 
Interakcje farmakokinetyczne 
Nie wiadomo, w jaki sposób metylofenidat wpływa na osoczowe stężenie jednocześnie podawanych 
leków. W związku z tym zaleca się ostrożność w stosowaniu metylofenidatu z innymi lekami, 
szczególnie z tymi o wąskim zakresie terapeutycznym. 
 
Metylofenidat nie jest metabolizowany przez cytochrom P450 w klinicznie istotnym zakresie. 
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Aktywatory i inhibitory cytochromu P450 nie mają istotnego wpływu na farmakokinetykę 
metylofenidatu. Odwrotnie, d- i l- enancjomery metylofenidatu nie hamują w sposób znaczący 
cytochromu P450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ani 3A. 
 
Jednak istnieją doniesienia wskazujące na to, że metylofenidat może hamować metabolizm 
antykoagulantów (pochodnych kumaryny), leków przeciwdrgawkowych (np. fenobarbitalu, fenytoiny, 
prymidonu) i niektórych leków przeciwdepresyjnych (trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych 
i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Podczas rozpoczynania i przerywania 
terapii metylofenidatem może być konieczne dostosowanie dawki już stosowanych leków i ocenienie 
ich stężenia w osoczu (lub dla kumaryny – czasów krzepnięcia). 
 
Interakcje farmakodynamiczne 
Stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi 
Metylofenidat może obniżać skuteczność leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia. 
 
Stosowanie z lekami, które podwyższają ciśnienie tętnicze krwi 
Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów leczonych metylofenidatem i jakimkolwiek innym 
lekiem, który także może podwyższać ciśnienie tętnicze krwi (patrz również akapity na temat 
zaburzeń naczyniowo-sercowych i naczyniowo-mózgowych w punkcie 4.4) 
 
Z powodu możliwości przełomu nadciśnieniowego metylofenidat jest przeciwwskazany u pacjentów 
leczonych (obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni) nieselektywnymi i nieodwracalnymi inhibitorami 
MAO (patrz punkt 4.3)  
 
Stosowanie z alkoholem 
Alkohol może nasilać niepożądane działania na ośrodkowy układ nerwowy leków psychoaktywnych, 
w tym metylofenidatu. Dlatego zaleca się pacjentom powstrzymywanie się od spożywania alkoholu w 
czasie leczenia. 
 
Stosowanie z anestetykami halogenowymi 
Istnieje ryzyko nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi w trakcie operacji. W przypadku planowej 
operacji, należy odstawić metylofenidat w dniu zabiegu. 
 
Stosowanie z ośrodkowo działającymi agonistami receptora alfa-2 (np. klonidyna) 
Zgłaszano poważne działania niepożądane, łącznie z nagłym zgonem, podczas jednoczesnego 
stosowania klonidyny. Bezpieczeństwo stosowania metylofenidatu w skojarzeniu z klonidyną lub 
innymi ośrodkowo działającymi agonistami receptora alfa-2 nie zostało ocenione.  
 
Stosowanie z lekami dopaminergicznymi 
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas podania metylofenidatu w skojarzeniu z lekami 
dopaminergicznymi włączając leki przeciwpsychotyczne. Ponieważ dominującym działaniem 
metylofenidatu jest zwiększanie zewnątrzkomórkowego stężenia dopaminy, lek ten może być 
związany z interakcjami farmakodynamicznymi podczas jednoczesnego podawania z bezpośrednimi i 
pośrednimi agonistami dopaminy (łącznie z DOPA i trójpierścieniowymi lekami 
przeciwdepresyjnymi), jak również z antagonistami dopaminy (łącznie z lekami 
przeciwpsychotycznymi).  
 
4.6 Ciąża i laktacja 
 
Ciąża 
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania metylofenidatu u kobiet w ciąży. 
 
Zgłaszano spontanicznie przypadki objawów toksyczności krążeniowo-oddechowej u noworodków, a 
zwłaszcza tachykardii płodu i zespołu niewydolności oddechowej. 
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Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozród jedynie w dawkach toksycznych dla 
matki (patrz punkt 5.3). 
 
Metylofenidat nie jest zalecany do stosowania podczas ciąży, chyba że z oceny klinicznej wynika, że 
przerwanie terapii stanowiłoby większe zagrożenie dla przebiegu ciąży. 
 
Laktacja 
Metylofenidat wydzielany jest do mleka kobiet karmiących, leczonych tym lekiem. 
 
Zgłoszono jeden przypadek nieokreślonej utraty masy ciała u niemowlęcia w okresie ekspozycji na lek. 
Niemowlę przybrało na wadze, kiedy matka przerwała leczenie metylofenidatem. Nie można 
wykluczyć istnienia ryzyka dla niemowląt karmionych piersią, których matki stosują ten lek. 
 
Trzeba zdecydować, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać/czasowo wstrzymać terapię 
metylofenidatem w oparciu o ocenę korzyści karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści stosowania 
metylofenidatu dla karmiącej matki. 
 
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń 

mechanicznych w ruchu 
 
Metylofenidat może powodować zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia w tym trudności z 
akomodacją, podwójne widzenie, niewyraźnie widzenie. Może to mieć umiarkowany wpływ na 
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Pacjentów należy ostrzec o możliwości 
wystąpienia tych działań niepożądanych i doradzić im, że jeżeli objawy te u nich wystąpią, powinni 
unikać podejmowania potencjalnie ryzykownych aktywności, takich jak prowadzenie pojazdów i 
obsługa urządzeń mechanicznych. 
 
4.8 Działania niepożądane 
 
W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie działania niepożądane obserwowane w trakcie badań 
klinicznych i zgłaszane spontaniczne po wprowadzeniu na rynek produktu [NAZWA WŁASNA], a 
także te które zgłaszano dla innych produktów zawierających metylofenidatu chlorowodorek. Jeżeli 
częstość działania niepożądanego produktu [NAZWA WŁASNA] i innego produktu się różniły, 
uwzględniono najwyższą obserwowaną częstość z tych dwóch baz danych. 
 
Częstość występowania działań niepożądanych: 
Bardzo często  (≥1/10) 
Często   (≥1/100 do <1/10) 
Niezbyt często  (≥1/1 000 do <1/100) 
Rzadko   (≥1/10 000 do <1/1 000)  
Bardzo rzadko (<1/10 000) 
Nieznana  (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 
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Działania niepożądane

CzęstośćKlasyfikac
ja układów 
i narządów 

Bardzo 
często Często Niezbyt często Rzadko 

 
Bardzo 
rzadko 

Nieznana 
 

Zakażenia i 
zarażenia 
pasożytnicz
e  

 Zapalenia 
jamy nosowo 
- gardłowej 

    

Zaburzenia 
krwi i 
układu 
chłonnego 

    Niedokrwistość, 
leukopenia, 
trombocytopeni
a, 
plamica 
małopłytkowa  

Pancytopenia 

Zaburzenia 
układu 
immunologi
cznego 

  Reakcje 
nadwrażliwości
, takie jak 
obrzęk 
naczyniorucho
wy, reakcje 
anafilaktyczne, 
obrzęk uszu, 
stany 
pęcherzowe, 
łuszczenie się 
skóry, 
pokrzywka, 
świąd, 
wysypka i 
wypryski 
skórne  

   

Zaburzenia 
metabolizm
u i 
odżywiania 

 Anoreksja, 
osłabienie  
apetytu, 
umiarkowane 
zmniejszenie 
przyrostu 
masy ciała i 
wzrostu w 
czasie 
przedłużoneg
o stosowania 
u dzieci* 

    

Zaburzenia 
psychiczne* 

Bezsennoś
ć, 
nerwowoś
ć 

Anoreksja, 
labilność 
emocjonalna
, agresja*, 
pobudzenie*
, lęk*, 
depresja, 
drażliwość, 
nietypowe 
zachowania 

Zaburzenia 
psychiczne*, 
omamy 
słuchowe, 
wzrokowe i 
czuciowe*, 
złość, myśli 
samobójcze*, 
zmiany i 
wahania 
nastroju, 
nerwowość, 

Mania*, 
dezorientac
ja, 
zaburzenia 
libido  

Próby 
samobójcze, 
(także dokonane 
samobójstwo)*, 
przemijający 
nastrój 
depresyjny*, 
nieprawidłowe 
myślenie, 
apatia, 
powtarzanie 
zachowań, 

Urojenia*, 
zaburzenia 
myślenia*, 
stany 
splątania, 
opisano 
przypadki 
nadużywania i 
uzależnienia,  
częściej 
postaciami 
leku  o 
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Działania niepożądane
CzęstośćKlasyfikac

ja układów 
i narządów 

Bardzo 
często Często Niezbyt często Rzadko 

 
Bardzo 
rzadko 

Nieznana 
 

płaczliwość, 
tiki*, 
pogorszenie 
istniejących już 
tików w 
zespole 
Tourette’a*, 
nadmierna 
czujność, 
zaburzenia snu  

nadmierna 
koncentracja 

natychmiasto
wym 
uwalnianiu 

 

Zaburzenia 
układu 
nerwowego 

Ból głowy   Zawroty 
głowy, 
dyskineza, 
hiperaktywno
ść 
psychorucho
wa, senność 

Sedacja, 
drżenie 

 Drgawki, ruchy 
choreoatetotycz
ne, odwracalne 
niedokrwienne 
zaburzenia 
neurologiczne, 
zespół złośliwy 
poneuroleptycz
ny (NMS; 
raporty słabo 
udokumentowa
ne, w 
większości 
przypadków 
pacjenci 
otrzymywali 
również inne 
leki. Nie jest 
pewna rola 
metylofenidatu 
w tych 
przypadkach). 
 

Zaburzenia 
naczyniowo – 
mózgowe* (w 
tym zapalenia 
naczyń, 
krwotoki 
mózgowe, 
zapalenie 
tętnic 
mózgowych, 
zatory naczyń 
mózgowych), 
napady 
drgawkowe 
typu grand 
mal*, migrena 

Zaburzenia 
oka 

  Podwójne 
widzenie, 
niewyraźne 
widzenie 

Trudności 
w 
akomodacji
, 
rozszerzeni
e źrenic, 
zaburzenia 
widzenia 

  

Zaburzenia 
serca* 

 Zaburzenia 
rytmu, 
tachykardia, 
kołatanie 
serca 
 

Ból w klatce 
piersiowej  

Dławica 
piersiowa 

Zatrzymanie 
pracy serca, 
zawał mięśnia 
sercowego 
 

Tachykardia 
nadkomorowa
, bradykardia,  
skurcze 
dodatkowe 
komór, 
skurcze 
dodatkowe 

Zaburzenia 
naczyniowe
* 

 Nadciśnienie 
tętnicze krwi 

  Zapalenie i 
(lub) 
zamknięcie 
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Działania niepożądane
CzęstośćKlasyfikac

ja układów 
i narządów 

Bardzo 
często Często Niezbyt często Rzadko 

 
Bardzo 
rzadko 

Nieznana 
 

tętnic 
mózgowych, 
marznięcie 
części 
dystalnych 
ciała, objaw 
Raynauda 

Zaburzenia 
układu 
oddechowe
go, klatki 
piersiowej i 
śródpiersia 

 Kaszel, ból 
gardłowo-
krtaniowy 

Duszność    

Zaburzenia 
żołądka i 
jelit 

 Ból brzucha, 
biegunka, 
nudności, 
dyskomfort 
w jamie 
brzusznej. 
[Do 
uzupełnienia 
na szczeblu 
krajowym]: 
„Objawy te 
pojawiają się 
zazwyczaj na 
początku 
leczenia i 
może je 
łagodzić 
równoczesne 
przyjmowani
e jedzenia”, 
suchość w 
jamie ustnej, 
wymioty. 
 

Zaparcia    

Zaburzenia 
wątroby i 
dróg 
żółciowych 

  Zwiększenie 
aktywności 
enzymów 
wątrobowych 

 Zaburzenie 
czynności 
wątroby, w tym 
śpiączka 
wątrobowa  

 

Zaburzenia 
skóry i 
tkanki 
podskórnej 

 

 Łysienie, 
świąd, 
wysypka, 
pokrzywka  

Obrzęk 
naczyniorucho
wy, stany 
pęcherzowe, 
złuszczanie się 
naskórka 

Nadmierna 
potliwość, 
wysypka 
plamkowa, 
rumień 

Rumień 
wielopostacio
wy, 
złuszczające 
zapalenie 
skóry, stała 
wysypka 
polekowa 

 

Zaburzenia  Ból stawów Ból mięśni,  Skurcze mięśni  
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Działania niepożądane
CzęstośćKlasyfikac

ja układów 
i narządów 

Bardzo 
często Często Niezbyt często Rzadko 

 
Bardzo 
rzadko 

Nieznana 
 

mięśniowo-
szkieletowe 
i tkanki 
łącznej 

drgawki mięśni 

Zaburzenia 
nerek i 
dróg 
moczowych 

  Krwiomocz    

Zaburzenia 
układu 
rozrodczeg
o i piersi 

   Ginekomas
tia 

  

Zaburzenia 
ogólne i 
stany w 
miejscu 
podania 

 Gorączka, 
opóźnienie 
wzrastania w 
razie 
przedłużoneg
o stosowania 
u dzieci *  

Ból w klatce 
piersiowej, 
zmęczenie 

 Nagła śmierć 
sercowa* 

Dyskomfort w 
klatce 
piersiowej, 
bardzo wysoka 
gorączka 

Badania 
diagnostycz
ne 

 Zmiany 
ciśnienia 
tętniczego 
krwi i 
częstości 
akcji serca 
(zwykle 
zwiększenie) 
*, 
zmniejszenie 
masy ciała* 
 

Szmery serca*, 
zwiększenie 
aktywności 
enzymów 
wątrobowych 

 Zwiększenie 
aktywności 
fosfatazy 
zasadowej we 
krwi, 
zwiększenie 
stężenia 
bilirubiny, 
zmniejszenie 
liczby płytek, 
nieprawidłowa 
liczba białych 
krwinek 

 

* Patrz punkt 4.4 
 
4.9 Przedawkowanie 
 
Podczas leczenia pacjentów z powodu przedawkowania, należy wziąć pod uwagę powolne uwalnianie 
metylofenidatu z produktu [NAZWA WŁASNA]. 
 
Objawy przedmiotowe i podmiotowe 
Ostre przedawkowanie, głównie z powodu nadmiernego pobudzenia ośrodkowego i współczulnego 
układu nerwowego, może wywoływać: wymioty, pobudzenie, drżenia, wzmożenie odruchów, drżenia 
mięśniowe, drgawki (po których może nastąpić śpiączka), euforię, splątanie, omamy, majaczenie, 
pocenie się, uderzenia gorąca, ból głowy, wysoką gorączkę, tachykardię, kołatanie serca, zaburzenia 
rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie źrenic oraz suchość błon śluzowych. 
 
Leczenie 
Nie istnieje swoista odtrutka w przypadku przedawkowania metylofenidatu. 
 
Leczenie polega na zastosowaniu odpowiednich środków podtrzymujących. 
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Należy chronić pacjenta przed samouszkodzeniem oraz zewnętrznymi bodźcami, które mogą nasilić 
już istniejące nadmierne pobudzenie. Jeśli objawy przedmiotowe i podmiotowe nie są zbyt ciężkie, a 
pacjent jest przytomny, można opróżnić żołądek, wywołując wymioty lub wykonując płukanie 
żołądka. Przed wykonaniem płukania żołądka należy opanować pobudzenie i drgawki, jeśli występują, 
i zapewnić drożność dróg oddechowych. Inne metody postępowania mające na celu usunięcie z 
przewodu pokarmowego substancji toksycznych obejmują podanie węgla aktywowanego i środków 
przeczyszczających. W przypadku ciężkiej intoksykacji, przed wykonaniem płukania żołądka należy 
podać ostrożnie zwiększane dawki benzodiazepiny. 
 
Aby zapewnić właściwe krążenie i wymianę oddechową, należy stosować intensywną terapię; 
gorączka może wymagać zastosowania zewnętrznych metod schładzania ciała.  
 
Skuteczność dializy otrzewnowej i hemodializy pozaustrojowej w leczeniu przedawkowania 
metylofenidatu nie została ustalona. 
 
 
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  
 
Rakotwórczość 
W badaniach rakotwórczości w okresie całego życia u szczurów i myszy stwierdzono zwiększenie 
liczby złośliwych guzów wątroby tylko u myszy płci męskiej. Znaczenie tych danych w odniesieniu 
do ludzi nie jest znane. 
 
Metylofenidat nie wpływał na zdolność rozrodczą ani na płodność w dawkach kilkukrotnie 
przewyższających dawki stosowane w praktyce klinicznej. 
 
Ciąża – rozwój embrionalny/płodowy 
Uważa się, że metylofenidat nie jest teratogenny u szczurów i królików. Toksyczność płodową (to 
znaczy całkowita utrata miotu) i toksyczność u matki stwierdzano u szczurów przy dawkach 
toksycznych dla matki. 
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…[   ]… 

 
1. CO TO JEST METYLOFENIDAT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE 
…[   ]… 
 
Metylofenidat stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) 
u nastolatków i dzieci powyżej 6. roku życia, w przypadku gdy inne niefarmakologiczne środki 
okazują się niewystarczające. 
 
Metylofenidat należy stosować jednocześnie z innymi formami leczenia, jako część kompleksowego 
programu leczenia. Kompleksowy program leczenia zazwyczaj składa się z metod psychologicznych, 
edukacyjnych i społecznych oraz farmakoterapii i ma na celu stabilizację objawów występujących u 
dzieci z ADHD, takich jak: przewlekłe zaburzenia uwagi, skłonność do rozpraszania uwagi, labilność 
emocjonalna, impulsywność, umiarkowana i ciężka nadpobudliwość ruchowa, łagodne objawy 
neurologiczne i nieprawidłowy zapis elektroencefalograficzny (EEG). Proces uczenia się może, ale nie 
musi być zaburzony. Rozpoznania nie można dokonać wyłącznie na podstawie obecności jednego lub 
kilku objawów. Właściwe rozpoznanie wymaga współpracy środowiska medycznego i 
wyspecjalizowanych placówek psychologicznych, oświatowych i społecznych. 
 
Leczenie metylofenidatem należy rozpoczynać i prowadzić wyłącznie pod nadzorem specjalisty 
w zakresie zaburzeń zachowań u dzieci i/lub młodzieży 
 
Leczenie metylofenidatem nie jest wskazane u wszystkich dzieci z ADHD, a decyzję o zastosowaniu 
leku należy podjąć na podstawie bardzo dokładnej oceny nasilenia i przewlekłości objawów u dziecka 
w odniesieniu do jego wieku. O stosowaniu metylofenidatu należy zawsze decydować w taki sposób, 
zgodnie z zarejestrowanym wskazaniem i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
przepisywania/rozpoznawania. 
 
…[   ]… 
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2.  Informacje ważne przed zastosowaniem metylofenidatu 
…[   ]… 
 
Nie należy stosować metylofenidatu w przypadku: 
- uczulenia (nadwrażliwości) na metylofenidat lub którykolwiek z pozostałych składników 

preparatu; 
- jaskry (podwyższonego ciśnienia w oku); 
- feochromocytomy (guza chromochłonnego rdzenia nadnerczy); 
- przyjmowania leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) z powodu depresji lub 

jeśli leki te były stosowane w okresie ostatnich 14 dni; 
- zaburzeń czynności tarczycy; 
- anoreksji lub zaburzeń anorektycznych; 
- depresji, zaburzeń nastroju, manii, myśli samobójczych; 
- objawów psychotycznych lub schizofrenii lub psychopatycznych/granicznych zaburzeń 

osobowości; 
- poważnych i napadowych (typu I) zaburzeń dwubiegunowych (afektywnych) obecnie lub 

w przeszłości; 
- zaburzeń czynności serca, takich jak: atak serca w przeszłości, nieregularne bicie serca, ból i 

dyskomfort w klatce piersiowej, niewydolność serca, choroba serca lub istotne wrodzone 
zaburzenia budowy lub czynności serca; 

- bardzo wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub zwężeń naczyń, które mogą wywoływać bóle 
górnych i dolnych kończyn; 

- chorób układu mózgowo-naczyniowego, takich jak: udar, tętniak, nieprawidłowości naczyniowe, 
w tym zapalenie naczyń mózgu. 

 
 
Metylofenidat nie jest zatwierdzony do stosowania u osób dorosłych z ADHD. 
 
Metylofenidatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat i u osób starszych z uwagi na to, że 
nie ustalono profilu bezpieczeństwa i korzyści w tych grupach wiekowych. 
 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia metylofenidatem i poinformować 
lekarza, jeśli pacjent: 
- przyjmuje lek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (patrz punkt 3 poniżej dotyczący 

długotrwałego stosowania); 
- wchodzi w okres dojrzewania (nastolatki); 
- niedługo zakończy przyjmowanie metylofenidatu z uwagi na to, że lekarz może chcieć prowadzić 

obserwację dziecka pod kątem depresji; 
- ma chorobę serca lub inne poważne zaburzenia czynności serca; 
- ma drgawki (konwulsje, napad padaczkowy) lub nieprawidłowy zapis EEG (zapis 

elektroencefalograficzny mózgu); 
-  ma nadciśnienie tętnicze; 
-  ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek; 
- ma chorobę psychiczną; 
- ma ruchowe lub werbalne tiki (trudne do opanowania, powtarzające się drgania części ciała lub 

powtarzane dźwięki lub słowa); 
- widzi, słyszy lub czuje rzeczy, których nie ma (halucynacje); 
- wierzy w rzeczy, które nie są prawdziwe (złudzenia); 
- staje się niezwykle podejrzliwy (paranoja); 
- ma wahania nastroju, takie jak: gonitwa myśli lub impulsywne myśli, po których 

występuje uczucie irytacji lub emocjonalne i społeczne wycofanie; 
- ma myśli samobójcze lub podejmuje próby samobójcze; 
- doświadcza przygnębienia lub uczucia winy; 
- czuje pobudzenie, niepokój i napięcie; 
- doświadcza nowych lub nasilających się agresywnych i wrogich zachowań. 
 
Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o występowaniu u 
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pacjenta któregokolwiek z powyżej wymienionych objawów i schorzeń. 
 
Badania, które lekarz przeprowadzi przed rozpoczęciem leczenia metylofenidatem: 
 
W celu podjęcia decyzji, czy metylofenidat jest odpowiednim lekiem dla pacjenta, lekarz poprosi 
o następujące informacje:  
 

• dotyczące przyjmowanych leków; 
• dotyczące innych chorób (takich jak choroby serca) występujących u pacjenta i w jego 

rodzinie; 
• ewentualnych przypadków nagłej, niewyjaśnionej śmierci w rodzinie; 
• dotyczące samopoczucia pacjenta, np. czy jest uczuciowy, ma dziwne myśli lub czy takie 

uczucia występowały w przeszłości; 
• dotyczące jakichkolwiek problemów związanych ze zdrowiem 

umysłowym/psychicznym/zachowaniem występujących obecnie lub w przeszłości u pacjenta 
lub innych członków jego rodziny. Lekarz zwróci szczególną uwagę no to, czy występuje 
ryzyko wystąpienia zaburzeń dwubiegunowych (afektywnych), co będzie polegać na 
przeprowadzeniu wywiadu psychiatrycznego dotyczącego przypadków samobójstw w 
rodzinie, występowania zaburzeń dwubiegunowych i depresji; 

• zostaną wykonane pomiary wzrostu i masy ciała, częstości akcji serca i ciśnienia tętniczego 
krwi pacjenta, a ich wyniki zostaną zapisane na wykresie; 

• dotyczącego występowania w rodzinie tików. 
 
Ważne jest podanie wszystkich informacji, aby lekarz mógł podjąć decyzję, czy metylofenidat jest 
właściwym lekiem dla danego pacjenta. Przed włączeniem leku lekarz może zadecydować o 
konieczności przeprowadzenia innych badań. 
 
 
Stosowanie z innymi lekami 
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również 
tych, które wydawane są bez recepty. 
 
Metylofenidat przyjmowany z innymi lekami może mieć wpływ na ich działanie lub powodować 
działania niepożądane. Przed zażyciem metylofenidatu należy poinformować lekarza, jeśli pacjent 
stosuje którykolwiek z poniższych leków: 
 
- nieselektywne, nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy (MAO) 

(stosowane w leczeniu depresji);  
- leki wazopresyjne (leki, które mogą wywoływać podwyższenie ciśnienia 

tętniczego krwi);  
- leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, na przykład 

klonidyna, guantedyna,  werapamil, propranolol itp.;  
- niektóre leki na kaszel i przeziębienie zawierające składniki, które wpływają na 

ciśnienie tętnicze krwi – dlatego ważne jest, aby podczas zakupu takich leków 
skonsultować się z farmaceutą; 

- leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina, imipramina i fluoksetyna, 
paroksetyna;  

- leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe) (np. fenobarbital, fenytoina, 
 prymidon itp.); 
- leki rozrzedzające krew zapobiegające powstawaniu skrzepów (np. warfaryna); 
- leki dopaminergiczne, takie jak środki przeciwpsychotyczne. 
 
Jeśli planowany jest zabieg operacyjny z zastosowaniem znieczulenia za pomocą 
halogenowych leków do znieczulenia ogólnego (określony typ znieczulenia), pacjent 
nie powinien przyjmować metylofenidatu w dniu operacji z uwagi na ryzyko nagłego 
podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi podczas operacji.  
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Testy na obecność narkotyków 
Lek może dać dodatni wynik testu na obecność narkotyków. 

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do tego, czy przyjmowane leki 
znajdują się na powyższej liście, przed zażyciem metylofenidatu należy skonsultować 
się z lekarzem lub farmaceutą. 
 
{Do zamieszczenia w ulotce dla pacjenta w przypadku preparatów metylofenidatu o 
niemodyfikowanym uwalnianiu:} 
„Stosowanie metylofenidatu z jedzeniem i piciem 
Przyjmowanie metylofenidatu podczas posiłku może pomóc w złagodzeniu bólów brzucha, uczucia 
mdłości lub wymiotów.” 
 
Stosowanie metylofenidatu z alkoholem 
Podczas przyjmowania leku pacjent nie powinien pić alkoholu, ponieważ alkohol może spowodować 
nasilenie działań niepożądanych leku. Należy pamiętać, że niektóre produkty spożywcze i leki 
zawierają alkohol. 
 
Ciąża i karmienie piersią 
Przed zastosowaniem metylofenidatu należy poinformować lekarza lub farmaceutę, 
jeśli pacjent/pacjentka: 
- jest aktywny(-a) seksualnie. Lekarz omówi metody zapobiegania ciąży; 
- jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży. Lekarz zadecyduje, czy 

metylofenidat powinien być stosowany; 
- karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Dostępne są ograniczone informacje 

wskazujące na to, że metylofenidat przenika do mleka matki. W związku z tym 
lekarz zadecyduje, czy należy kontynuować karmienie piersią podczas leczenia 
metylofenidatem. 

 
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 
Podczas stosowania metylofenidatu mogą wystąpić zawroty głowy, nadmierna senność i zaburzenia 
widzenia. Jeśli wystąpią takie działania niepożądane, wykonywanie ryzykownych czynności, takich 
jak: prowadzenie pojazdu, obsługa maszyn, jazda na rowerze czy wspinanie się na drzewa, może być 
niebezpieczne do czasu upewnienia się, że takie działania nie występują u danego pacjenta. 
 
Ważne informacje o niektórych składnikach metylofenidatu 
{W stosownych przypadkach do uzupełnienia na szczeblu krajowym} 
 
…[   ]… 
3. JAK <STOSOWAĆ> <ZAŻYWAĆ> metylofenidat 
…[   ]… 
 
Przed rozpoczęciem leczenia, przy każdej zmianie dawki i następnie co najmniej co 6 miesięcy lub 
podczas każdej wizyty, lekarz przeprowadzi różne badania, aby upewnić się, że metylofenidat nadal 
jest bezpiecznym i korzystnym lekiem. Badania te będą obejmować: 
 

• pomiary ciśnienia tętniczego krwi i częstości akcji serca, zaznaczane na wykresie przy każdej 
zmianie dawki i następnie co najmniej co 6 miesięcy lub podczas każdej wizyty;  

• pomiary wzrostu, masy ciała i apetytu, zaznaczane na wykresie przy każdej zmianie dawki 
i następnie co najmniej co 6 miesięcy lub podczas każdej wizyty;  

• ocenę objawów psychicznych przy każdej zmianie dawki i następnie co najmniej co 6 miesięcy 
lub podczas każdej wizyty.  

 
Ustalenie dawki 
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Na początku leczenia metylofenidatem konieczne jest ustalenie dokładnej dawki. Dawkę należy 
stopniowo zwiększać od najniższego możliwego poziomu. 
 
Metylofenidat należy <zawsze> <stosować> <zażywać> zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku 
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z <lekarzem> <lub> <farmaceutą>. <Zazwyczaj 
stosowana dawka metylofenidatu to...> 
 
Jeśli podczas przyjmowania leku pacjent nie odczuwa poprawy, lekarz może zadecydować 
o konieczności zastosowania innego leczenia. Należy poinformować lekarza, jeśli po 1 miesiącu 
leczenia metylofenidatem nie doszło u pacjenta do poprawy. 
 
Leczenie długoterminowe 
Czas leczenia metylofenidatem nie musi być nieokreślony. Jeśli metylofenidat jest przyjmowany 
dłużej niż 1 rok, lekarz powinien raz w roku przerywać leczenie na krótki okres, aby ocenić, czy lek 
jest nadal potrzebny. Po tymczasowym lub stałym odstawieniu metylofenidatu korzyści leczenia mogą 
nadal się utrzymywać. Może to mieć miejsce podczas wakacji. 
 
Pacjentów leczonych długoterminowo (tj. ponad 12 miesięcy) należy poddawać dokładnej obserwacji, 
zwłaszcza pod kątem stanu układu sercowo-naczyniowego, wzrostu, apetytu, rozwoju nowych lub 
pogorszenia wcześniej istniejących objawów psychicznych. 
 
Nadużywanie 
Pacjenta należy obserwować pod kątem ryzyka zażywania leku dla przyjemności, niewłaściwego 
stosowania i nadużywania metylofenidatu. Długotrwałe nadużywanie metylofenidatu może 
doprowadzić do wytworzenia tolerancji, uzależnienia psychicznego, nieprawidłowych zachowań lub 
incydentów psychotycznych. Lek jest przeznaczony wyłącznie dla pacjenta, któremu został przepisany. 
Może być przepisany wyłącznie przez lekarza i w związku z tym nie może być przekazywany innej 
osobie. Lek ten może wyrządzić szkodę innym osobom, nawet jeśli występują u nich takie same 
objawy. 
 
 
<Zastosowanie> <Zażycie> większej niż zalecana dawki metylofenidatu 
W przypadku zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub 
najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego i poinformować o liczbie zażytych tabletek. 
 
Objawy przedawkowania mogą być następujące: wymioty, pobudzenie, drgawki, nasilenie ruchów 
mimowolnych, drgania mięśniowe, drgawki (po których może nastąpić śpiączka), uczucie 
niezmiernego szczęścia, dezorientacja (ciężkie splątanie), halucynacje (widzenie, czucie lub słyszenie 
rzeczy nierealnych), potliwość, zaczerwienienie twarzy, ból głowy, wysoka gorączka, zmiany w 
częstości rytmu serca (wolny, szybki, nieregularny), wysokie ciśnienie tętnicze krwi, rozszerzone 
źrenice i suchość śluzówek nosa i jamy ustnej. 
 
Pominięcie <zastosowania> <zażycia> metylofenidatu 
 
<Należy przyjąć kolejną planowaną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu 
uzupełnienia pominiętej <tabletki> <dawki> <…>.> 
 
Przerwanie <stosowania> <przyjmowania> metylofenidatu 
 
Nie należy gwałtownie przerywać stosowania leku. Należy dokładnie stosować się do zaleceń lekarza. 
Podczas odstawiania leku konieczny jest ścisły nadzór, ponieważ może dojść do ujawnienia depresji, 
jak również przewlekłej nadpobudliwości. 
 
<W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do <lekarza> <lub> 
<farmaceuty>.> 
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4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 
 
Jak każdy lek, metylofenidat może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one 
wystąpią. 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia działania niepożądanego określa się następująco: 
 
Bardzo często (występuje u ponad 1 na 10 pacjentów);  
Często (występuje u ponad 1 na 100 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów);  
Niezbyt często (występuje u ponad 1 na 1000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów);  
Rzadko (występuje u ponad 1 na 10 000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów);  
Bardzo rzadko (występuje u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów);  
Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 
 
Najczęściej występujące działania niepożądane to nerwowość, bezsenność i bóle głowy. 
 
Niektóre działania niepożądane mogą być poważne. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę 
o wystąpieniu któregokolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych lub o obawach z nimi 
związanych: 
 

• poważne zmiany nastroju lub osobowości; 
• mania; 
• zaburzenia psychotyczne, takie jak halucynacje wzrokowe, czuciowe, słuchowe albo 

złudzenia; 
• palpitacje, niewyjaśnione omdlenia, ból w klatce piersiowej, duszność (mogą to być niekiedy 

objawy choroby serca); 
• paraliż lub upośledzenie poruszania się i widzenia, zaburzenia mowy (mogą być objawami 

zapalenia naczyń mózgowych).  
 
Wpływ na wzrost i dojrzewanie 
Podczas długotrwałego stosowania metylofenidatu u niektórych dzieci może dojść do zahamowania 
wzrostu (przyrostu masy ciała i/lub wysokości). W związku z tym lekarz będzie prowadzić ścisłą 
kontrolę wzrostu i masy ciała oraz sposobu odżywiania pacjenta. Jeśli dojdzie do zahamowania 
wzrostu lub przyrostu masy ciała pacjenta, leczenie metylofenidatem może zostać przerwane na krótki 
czas. 
 
Inne działania niepożądane obejmują: 
 
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 
Często: zapalenie śluzówki nosa i gardła 
 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego 
Bardzo rzadko: niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, plamica małopłytkowa 
Częstość nieznana: pancytopenia 
 
Zaburzenia układu immunologicznego 
Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, 
obrzęk uszu, choroby pęcherzowe, choroby złuszczające, pokrzywki, świąd, wysypki i wypryski 
 
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania* 
Często: anoreksja, obniżenie apetytu, umiarkowane zmniejszenie masy ciała i tempa wzrostu podczas 
przedłużonego stosowania u dzieci* 
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Zaburzenia psychiczne* 
Bardzo często: bezsenność, nerwowość 
Często: anoreksja, labilność uczuć, agresja*, pobudzenie*, lęk*, depresja*, drażliwość, zaburzenia 
zachowania 
Niezbyt często: zaburzenia psychotyczne*, halucynacje słuchowe, wzrokowe i czuciowe*, gniew, 
myśli samobójcze*, zmiany nastroju, wahania nastroju, zniecierpliwienie, płaczliwość, tiki*, nasilenie 
wcześniej występujących tików lub zespół Tourette’a*, nadmierna czujność, zaburzenia snu 
Rzadko: mania*, dezorientacja, zaburzenia libido 
Bardzo rzadko: próby samobójcze (także dokonane samobójstwa)*, przemijające nastroje depresyjne*, 
zaburzenia myślenia, apatia, powtarzane zachowania, nadmierne skupianie się 
Częstość nieznana: złudzenia*, splątanie myśli*, stan dezorientacji 
 
Zaburzenia układu nerwowego 
Bardzo często: bóle głowy 
Często: zawroty głowy, dyskineza, nadmierna aktywność psychoruchowa, senność 
Niezbyt często: sedacja, drżenie 
Bardzo rzadko: drgawki, ruchy choreoatetotyczne, odwracalne neurologiczne deficyty niedokrwienne,  
złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN; zgłoszenia były słabo udokumentowane i w większości 
przypadków pacjenci otrzymywali również inne leki, więc znaczenie metylofenidatu nie jest jasne) 
Częstość nieznana: choroby układu mózgowo-naczyniowego* (takie jak: zapalenie naczyń, krwotoki 
mózgowe, zdarzenia mózgowo-naczyniowe, zapalenie tętnic mózgowych, zwężenie tętnic mózgowych, 
zatory mózgowe), duże napady drgawkowe*, migrena 
 
Zaburzenia oka 
Niezbyt często: podwójne widzenie, niewyraźne widzenie 
Rzadko: zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia 
 
Zaburzenia serca* 
Często: zaburzenia rytmu serca, napadowa tachykardia 
Niezbyt często: bóle w klatce piersiowej 
Rzadko: dławica piersiowa 
Bardzo rzadko: zatrzymanie serca, zawał mięśnia sercowego 
Częstość nieznana: tachykardia nadkomorowa, bradykardia, dodatkowe skurcze komorowe, 
dodatkowe skurcze 
 
Zaburzenia naczyniowe* 
Często: nadciśnienie tętnicze 
Niezbyt często:  
Bardzo rzadko: zapalenie tętnic mózgowych i/lub zator, ziębnięcie obwodowe, objaw Raynauda 
 
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 
Często: kaszel, ból gardła i krtani 
Niezbyt często: duszność 
 
Zaburzenia żołądka i jelit 
Często: bóle brzucha, biegunka, mdłości, uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, wymioty – 
{do zamieszczenia w ulotce dla pacjenta w przypadku preparatów o niemodyfikowanym uwalnianiu:} 
„zazwyczaj występują one na początku leczenia i mogą być złagodzone przez przyjmowanie leku 
podczas posiłku”, suchość śluzówki jamy ustnej 
Niezbyt często: zaparcie 
 
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 
Niezbyt często: podwyższenie stężenia enzymów wątrobowych 
Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, w tym śpiączka wątrobowa 
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Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
Często: łysienie, świąd, wysypka, pokrzywka 
Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy, choroby pęcherzowe, choroby złuszczające 
Rzadko: nadmierna potliwość, wysypka plamista, rumień 
Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, trwałe wysypki polekowe 
 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości 
Często: bóle stawów 
Niezbyt często: bóle mięśni, drgania mięśniowe 
Bardzo rzadko: kurcze mięśni 
 
Zaburzenia nerek i dróg moczowych 
Niezbyt często: krwiomocz 
 
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi 
Rzadko: ginekomastia 
 
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 
Często: gorączka, opóźnienie wzrostu z powodu przedłużonego stosowania u dzieci* 
Niezbyt często: bóle w klatce piersiowej, zmęczenie 
Bardzo rzadko: nagła śmierć sercowa* 
Częstość nieznana: uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, podwyższona ciepłota ciała 
 
Badania diagnostyczne 
Często: zmiany ciśnienia tętniczego krwi i częstości akcji serca (zazwyczaj przyspieszenie)*, 
zmniejszenie masy ciała* 
Niezbyt często: szmery serca*, podwyższone stężenie enzymów wątrobowych 
Bardzo rzadko: podwyższenie stężenia fosfatazy zasadowej, podwyższenie stężenia bilirubiny, 
zmniejszenie liczby płytek krwi, nieprawidłowa liczba krwinek białych 
 
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane 
niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 
…[   ]… 
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WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
 
 
W gestii właściwych organów w poszczególnych państwach, koordynowanych w stosownych 
przypadkach przez referencyjne państwo członkowskie, leży dopilnowanie, aby podmioty 
odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dopełniły następujących 
warunków: 
 
Informacja o produkcie leczniczym 
 
Ulotka dla pacjenta 
Podmioty odpowiedzialne powinny ujednolicić odpowiednie sformułowania w ulotce dla pacjenta, 
aby odzwierciedlić zmiany proponowane w ChPL. Sformułowania do ulotki dla pacjenta uzgodnione 
przez CHMP należy przedstawić w formie zrozumiałej dla pacjenta, a następnie przeprowadzić ich 
ocenę przez użytkowników. 
 
Wpływ na układ sercowo-naczyniowy i mózgowo-naczyniowy 
 
Badanie zaprojektowane w celu: 

1) oceny związku pomiędzy stosowaniem leków w ADHD a ryzykiem poważnych chorób układu 
sercowo-naczyniowego u dzieci i młodych osób w wieku od 2 do 24 lat; 

2) oceny związku pomiędzy stosowaniem leków w ADHD a ryzykiem poważnych chorób 
sercowo-naczyniowych u osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat; i 

3) przeprowadzenia dodatkowych analiz, które są istotne dla decydentów, np. dla klinicystów, dla 
państwowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych oraz rodziców/pacjentów. 
 

Po opublikowaniu końcowego raportu badania podmioty odpowiedzialne dokonają jego oceny 
i zgodnie z wynikami badania uaktualnią wzorcowy plan zarządzania ryzykiem (ang. RMP) i – gdzie 
stosowne – wzorcową ChPL/ulotkę dla pacjenta. 
 
Wpływ cytopatogenny 
 
Badanie CRIT124D2201 „Badanie otwarte, z grupą kontrolną leczenia behawioralnego dotyczące 
oceny wpływu metylofenidatu o przedłużonym uwalnianiu (Ritalin LA) na częstość występowania 
nieprawidłowości cytogenetycznych u dzieci w wieku 6-12 lat z zespołem nadpobudliwości ruchowej 
i zaburzeń koncentracji uwagi”. Zgodnie z wynikami tego badania należy uaktualnić wzorcowy RMP 
i – gdzie stosowne – wzorcową ChPL/ulotkę dla pacjenta. 
 
Badanie NCT 00341029 „Ocena cytogenetycznych punktów końcowych limfocytów u dzieci 
z rozpoznaniem zespołu nadpobudliwości ruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) leczonych 
metylofenidatem lub preparatem Adderal”, przeprowadzone przez amerykański National Institute of 
Environmental Health Sciences we współpracy z FDA. Po opublikowaniu końcowego raportu badania 
podmioty odpowiedzialne dokonają jego oceny i zgodnie z wynikami badania uaktualnią plan RMP 
i  – gdzie stosowne – ChPL/ulotkę dla pacjenta. 
 
Wzrost, rozwój i dojrzewanie płciowe 
 
Badanie MTA „Wpływ leku pobudzającego na wzrost w MTA (ang. Multimodal Treatment Study of 
ADHD, badanie dotyczące leczenia wielomodalnego w ADHD)” – badanie obserwacyjne, prowadzone 
przez Grupę Współpracy MTA. Po opublikowaniu końcowego raportu badania podmioty 
odpowiedzialne dokonają jego oceny i zgodnie z wynikami badania uaktualnią plan RMP i – gdzie 
stosowne – ChPL/ulotkę dla pacjenta. 
 
Badanie dotyczące oceny dojrzewania płciowego: dwuletnie, długoterminowe, otwarte, prospektywne, 
zainicjowane przez badacza badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych z udziałem 
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150 nastolatków (12-17 lat) z ADHD mające na celu ocenę, czy leczenie metylofenidatem może 
zapobiec paleniu w tej populacji. Chociaż badanie koncentruje się na kwestii zapobiegania paleniu, 
w czasie dwuletniej obserwacji co 6 miesięcy będzie dokonywana ocena wg skali Tannera 
i obserwowane dojrzewanie płciowe każdego uczestnika, aby wykazać, czy metylofenidat ma 
jakikolwiek wpływ na wzrost i rozwój nastolatków w porównaniu do norm populacyjnych. Po 
opublikowaniu końcowego raportu badania podmioty odpowiedzialne dokonają jego oceny i zgodnie 
z wynikami badania uaktualnią plan RMP i – gdzie stosowne – ChPL/ulotkę dla pacjenta. 
 
Wpływ na psychikę 
 
Podmioty odpowiedzialne ocenią, czy na podstawie wyników badań klinicznych metylofenidatu, 
którymi obecnie dysponują, możliwe jest przeprowadzenie metaanalizy dotyczącej ryzyka samobójstw 
związanego ze stosowaniem metylofenidatu u dzieci i młodzieży z ADHD. 
 
Jeśli okaże się, że na podstawie obecnie dostępnych danych przeprowadzenie analizy jest możliwe, 
podmioty odpowiedzialne udostępnią źródła na poparcie analizy i dokonają aktualizacji RMP zgodnie 
z jej wynikami. 
 
Wpływy leczenia długoterminowego 
 
Podmioty odpowiedzialne zobowiązały się do opracowania dokładnej oceny możliwości 
przeprowadzenia uzasadnionego naukowo, dobrze zaprojektowanego, długoterminowego badania 
bezpieczeństwa o odpowiedniej mocy dotyczącego oceny specyficznych punktów końcowych dla 
następujących wyników: 
 
i)  niepożądane skutki na procesy poznawcze  
ii)  niepożądane skutki na psychikę (np. zaburzenia nastroju, wrogość i zaburzenia psychotyczne) 
 
Podmioty odpowiedzialne wezmą pod uwagę włączenie danych pochodzących głównie z UE, 
a podczas oceny możliwości przeprowadzenia badania zostanie również ustalone, jakie pozaunijne 
źródła danych mogą być wykorzystane jako rozwiązanie alternatywne. Jeśli ocena możliwości 
przeprowadzenia badania wykaże, że przeprowadzenie uzasadnionego naukowo, dobrze 
zaprojektowanego badania o odpowiedniej mocy jest możliwe, podmioty odpowiedzialne zobowiązują 
się do opracowania szczegółowego protokołu. Rozpatrzony zostanie proponowany co najmniej 
pięcioletni okres obserwacji poszczególnych uczestników. Podczas pięcioletniej obserwacji 
szczególny nacisk będzie położony na ocenę wpływu narastającej ekspozycji przez okres co najmniej 
18 miesięcy. Ponieważ nie będzie to badanie interwencyjne, podmioty odpowiedzialne nie będą miały 
wpływu na przepisywanie leków. Proponuje się, aby wiek pacjentów włączanych do badania był jak 
najniższy, zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi wieku na oznakowaniu opakowań (tzn. dzieci 
w wieku od 6 lat). Preferowany projekt to kohortowe badanie prospektywne. Podmioty 
odpowiedzialne zgadzają się na ocenę porównawczą odpowiednich grup. 
 
Badania dotyczące stosowania leku, włącznie z oceną stosowania niezgodnie z zatwierdzonymi 
wskazaniami i nadużywania leku 
 
Przez następnych 5 lat podmioty odpowiedzialne zobowiązują się do dostarczania wszystkich 
dostępnych retrospektywnych danych w postaci sprawozdań rocznych we wszystkich państwach 
członkowskich, w których stosowany jest metylofenidat, co umożliwi dokonanie oceny zmian 
stosowania leku w czasie. Jeśli będzie to możliwe, do oceny stosowania wykorzystane zostaną 
zmienne, takie jak: informacje dotyczące całkowitej ilości zużytego leku, wiek pacjenta, płeć, zalecana 
dawka, czas stosowania, ciągłość leczenia, choroby współistniejące, jednocześnie stosowane leki, dane 
o schematach stosowania, specjalność lekarza. Zobowiązanie to zostanie poddane przeglądowi po 5 
latach. 
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W państwach członkowskich, które uwzględniono w bazie danych IMS, podmioty odpowiedzialne 
ocenią także stosowanie metylofenidatu niezgodne z zatwierdzonymi wskazaniami. Podmioty 
odpowiedzialne rozważą także alternatywne metody przeprowadzania oceny stosowania (gdzie to 
możliwe) i stosowania niezgodnego z zatwierdzonymi wskazaniami w państwach członkowskich, 
które nie są obecnie ujęte w międzynarodowych (ogólnounijnych) bazach danych, takich jak IMS. 
 
Materiały edukacyjne 
Podmioty odpowiedzialne opracują w pełni ujednolicone materiały dotyczące minimalizacji ryzyka, 
zawierające wszystkie ważne informacje z punktu „Szczegółowe dane kliniczne” wzorcowej ChPL: 
 
• Przewodnik dla lekarza dotyczący przepisywania leku 
• Wykazy czynności zalecanych przed przepisaniem leku i w okresie monitorowania leczenia dla 

osób przepisujących i – jeśli to możliwe – opiekunów 
 
Raporty PSUR 
 
Podmioty odpowiedzialne ujednolicą plan składania raportów PSUR dla produktów leczniczych 
zawierających metylofenidat i przez następne 3 lata, raz do roku złożą raport PSUR dla swoich 
odpowiednich produktów, po czym częstotliwość składania raportów zostanie na nowo rozpatrzona. 
Synchronizacja składania raportów PSUR ułatwi wspólną ocenę i ujednoliconą odpowiedź 
właściwych organów krajowych odnośnie do aktualizacji ChPL/ulotki dla pacjenta i RMP. 
 
Plany zarządzania ryzykiem 
 
CHMP zaleca, aby podmioty odpowiedzialne zawarły we wzorcowej specyfikacji bezpieczeństwa 
końcową wzorcową tabelę rozpoznanych i możliwych zagrożeń. 
 
Podmioty odpowiedzialne powinny na bieżąco dokonywać oceny nowych lub możliwych zagrożeń 
bądź nowych/ważnych informacji dotyczących istniejących, uznanych lub możliwych zagrożeń 
w RMP. 
 
 


	ANEKS I
	ANEKS II
	ANEKS III
	ANEKS IV

