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Byfavo (ρεμιμαζολάμη) 
Ανασκόπηση του Byfavo και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Byfavo και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

To Byfavo είναι κατασταλτικό φάρμακο που χορηγείται σε ενήλικες πριν από ιατρική εξέταση ή 
επέμβαση για να τους χαλαρώνει και να τους κοιμίζει (καταστολή). 

Το Byfavo χορηγείται επίσης σε ενήλικες για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας 
(κατάσταση ελεγχόμενης έλλειψης συνείδησης για την πρόληψη του πόνου κατά τη διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης). 

Το Byfavo περιέχει τη δραστική ουσία ρεμιμαζολάμη. 

Πώς χρησιμοποιείται το Byfavo; 

Όταν χρησιμοποιείται ως κατασταλτικό, το Byfavo πρέπει να χορηγείται από επαγγελματία του τομέα της 
υγείας με εμπειρία στην καταστολή. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης πρέπει επίσης να παρίσταται ένας 
επαγγελματίας του τομέα της υγείας ο οποίος θα παρακολουθεί τον ασθενή. Πρέπει να υπάρχει άμεσα 
διαθέσιμος εξοπλισμός ανάνηψης και ένα φάρμακο (αντίδοτο) για την αναστροφή της δράσης του 
Byfavo. 

Όταν χρησιμοποιείται για γενική αναισθησία, το Byfavo πρέπει να χορηγείται από γιατρό εκπαιδευμένο 
στην αναισθησία, είτε σε νοσοκομείο είτε σε εγκατάσταση κατάλληλα εξοπλισμένης για τη διεξαγωγή 
χειρουργικής επέμβασης. 

Το Byfavo χορηγείται ενδοφλεβίως με έγχυση. Όταν χρησιμοποιείται ως κατασταλτικό, η δόση εξαρτάται 
από το αναγκαίο επίπεδο καταστολής του ασθενούς, από το αν ο ασθενής λαμβάνει άλλα φάρμακα, 
όπως οπιοειδή, καθώς και από την ηλικία και το βάρος του. 

Όταν χορηγείται για γενική αναισθησία, η δόση εξαρτάται από την ανταπόκριση κάθε ασθενούς και από 
τα υπόλοιπα φάρμακα που χορηγούνται για την προετοιμασία του ασθενούς για τη χειρουργική 
επέμβαση. 

Το Byfavo χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του 
Byfavo, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό 
σας. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Πώς δρα το Byfavo; 

Η δραστική ουσία που περιέχει το Byfavo, η ρεμιμαζολάμη, ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων 
καταστολής που ονομάζονται βενζοδιαζεπίνες. Η ρεμιμαζολάμη προσκολλάται σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο του υποδοχέα (στόχου) του νευροδιαβιβαστή γ‑αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) στον εγκέφαλο. Οι 
νευροδιαβιβαστές είναι χημικές ουσίες που επιτρέπουν στα νευρικά κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ 
τους και ο GABA μειώνει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Ενεργοποιώντας τον υποδοχέα 
GABA-A, η ρεμιμαζολάμη μειώνει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Η έκταση των επιδράσεων του 
Byfavo στη δραστηριότητα του εγκεφάλου εξαρτάται από τη χορηγούμενη δόση καθώς και από τα άλλα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

Ποια είναι τα οφέλη του Byfavo σύμφωνα με τις μελέτες; 

Καταστολή 

Σε δύο κύριες μελέτες, το Byfavo αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην καταστολή ασθενών που 
υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση (διαδικασία εξέτασης του παχέος εντέρου μέσω σωλήνα με κάμερα) ή 
σε βρογχοσκόπηση (διαδικασία για την εξέταση των πνευμόνων και των αεραγωγών με τη χρήση 
λεπτού, σωληνωειδούς οργάνου). 

Στην πρώτη μελέτη, στην οποία μετείχαν 461 ασθενείς, η κολονοσκόπηση ήταν επιτυχής χωρίς να 
χρειάζεται σημαντικός αριθμός συμπληρωματικών φαρμάκων ή εναλλακτικό κατασταλτικό φάρμακο στο 
91 % περίπου των ασθενών (272 από τους 298) που έλαβαν Byfavo. Τα αντίστοιχα συγκριτικά 
αποτελέσματα ήταν 2% (1 από τους 60) για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (εικονική 
θεραπεία) και 25% (26 από τους 103) για τους ασθενείς που έλαβαν μιδαζολάμη, ένα άλλο 
κατασταλτικό φάρμακο. 

Στη δεύτερη μελέτη, στην οποία μετείχαν 446 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βρογχοσκόπηση, τα εν 
λόγω ποσοστά ήταν 81% (250 από τους 310) για τους ασθενείς που έλαβαν Byfavo, 5% (3 από τους 
63) για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο και 33% (24 από τους 73) για τους ασθενείς που 
έλαβαν μιδαζολάμη. 

Και στις δύο μελέτες, η κατασταλτική επίδραση του Byfavo ξεκίνησε και παρήλθε μέσα σε λίγα λεπτά. 

Γενική αναισθησία 

Σε δύο κύριες μελέτες, η αποτελεσματικότητα του Byfavo στην πρόκληση και διατήρηση της γενικής 
αναισθησίας αποδείχθηκε συγκρίσιμη με την αποτελεσματικότητα της προποφόλης. Στην πρώτη μελέτη, 
στην οποία μετείχαν 365 ενήλικες οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και μετρήθηκε ο 
χρόνος κατά τον οποίο παρέμειναν αναίσθητοι βάσει μετρήσεων του δείκτη Narcotrend μικρότερων ή 
ίσων με 60 (ο δείκτης Narcotrend είναι ένας δείκτης μέτρησης της δραστηριότητας του εγκεφάλου που 
υποδεικνύει το επίπεδο της απώλειας αισθήσεων που προκαλείται από τη γενική αναισθησία). Κυμαίνεται 
από 100 [άγρυπνος] έως 0 [πολύ βαθιά ύπνωση]), με τιμές κάτω του 60 που συνδέονται με χαμηλή 
πιθανότητα συνείδησης). Οι ασθενείς που έλαβαν Byfavo είχαν κατά μέσο όρο βαθμολογία δείκτη 
Narcotrend ίση με 60 ή χαμηλότερη κατά το 95% της διάρκειας της χειρουργικής επέμβασης. Το 
αντίστοιχο ποσοστό στους ασθενείς που έλαβαν προποφόλη ήταν 99 %. 

Στη δεύτερη μελέτη, στην οποία μετείχαν 391 ενήλικες που υποβλήθηκαν σε χειρουργική 
επέμβαση, η απώλεια συνείδησης επιτεύχθηκε και διατηρήθηκε στο 99% των ασθενών που 
έλαβαν Byfavo και στο 100% των ασθενών που έλαβαν προποφόλη. Ο βασικός δείκτης 
μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η επιτυχής διεξαγωγή της χειρουργικής επέμβασης, 
η οποία μετρήθηκε με βάση την έλλειψη κίνησης του σώματος και την απουσία διεγχειρητικής 
εγρήγορσης ή ανάκλησης, καθώς και η ανάγκη χορήγησης άλλων φαρμάκων για τη 
διατήρηση της γενικής αναισθησίας κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. 
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Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Byfavo; 

Όταν χρησιμοποιείται ως κατασταλτικό, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Byfavo (ενδέχεται να 
εμφανιστούν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) είναι η υπόταση (χαμηλή αρτηριακή πίεση) και 
η αναπνευστική καταστολή (παρεμπόδιση της αναπνοής). Η βραδυκαρδία (αργός καρδιακός ρυθμός) 
μπορεί να παρατηρηθεί σε έως και 1 στους 10 ασθενείς. 

Όταν χρησιμοποιείται για γενική αναισθησία, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Byfavo 
(ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) είναι υπόταση, ναυτία, έμετος 
και βραδυκαρδία. 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν αναφερθεί με το Byfavo, 
συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Το Byfavo δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που είναι αλλεργικοί στη ρεμιμαζολάμη, σε άλλες 
βενζοδιαζεπίνες ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Byfavo. Το Byfavo δεν πρέπει να χορηγείται σε 
ασθενείς με ασταθή μυασθένεια gravis (μια νόσος που προκαλεί μυϊκή αδυναμία). 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Byfavo στην ΕΕ; 

Το Byfavo είναι αποτελεσματικό στην καταστολή ασθενών που υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση ή 
βρογχοσκόπηση και αναμένεται να δράσει κατά τον ίδιο τρόπο και σε παρεμφερείς επεμβάσεις. Το 
Byfavo αρχίζει να δρα γρήγορα, επιτρέποντας την έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας και η κατασταλτική 
του δράση παρέρχεται επίσης γρήγορα, επιτρέποντας στους ασθενείς να λαμβάνουν άμεσα εξιτήριο. Η 
αποτελεσματικότητα του Byfavo στην πρόκληση και διατήρηση της γενικής αναισθησίας αποδείχθηκε 
συγκρίσιμη με την αποτελεσματικότητα της προποφόλης. Παρόλο που η διάρκεια της δράσης του Byfavo 
είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από εκείνη της προποφόλης, η δράση του Byfavo μπορεί να αναστραφεί 
σχεδόν αμέσως με αντίδοτο (φλουμαζενίλη), σε αντίθεση με τη δράση της προποφόλης. Όσον αφορά 
την ασφάλεια, οι ανεπιθύμητες ενέργειες του Byfavo, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών 
προβλημάτων, θεωρούνται διαχειρίσιμες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς παρακολουθούνται 
συνεχώς από επαγγελματία του τομέα της υγείας ο οποίος δεν συμμετέχει στη διεξαγωγή της 
επέμβασης. 

Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Byfavo υπερτερούν των 
διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω 
φαρμάκου στην ΕΕ. 

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Byfavo; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης συμπεριλήφθηκαν 
συστάσεις και πληροφορίες για τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Byfavo. 

Όπως για όλα τα φάρμακα, τα δεδομένα για τη χρήση του Byfavo τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται με το Byfavo αξιολογούνται προσεκτικά και λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών. 

Λοιπές πληροφορίες για το Byfavo 

Το Byfavo έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 26 Μαρτίου 2021. 
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Περισσότερες πληροφορίες για το Byfavo διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/byfavo. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 03-2023. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/byfavo

	Τι είναι το Byfavo και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;
	Πώς χρησιμοποιείται το Byfavo;
	Πώς δρα το Byfavo;
	Ποια είναι τα οφέλη του Byfavo σύμφωνα με τις μελέτες;
	Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Byfavo;
	Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Byfavo στην ΕΕ;
	Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του Byfavo;
	Λοιπές πληροφορίες για το Byfavo

