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Slenyto (melatonin) 
Ħarsa ġenerali lejn Slenyto u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Slenyto u għal xiex jintuża? 

Slenyto huwa mediċina għall-kura tal-insomnja (diffikulta fl-irqad) fit-tfal u fl-adolexxenti (bejn sentejn 
u 18-il sena) li għandhom: 

• disturb fl-ispettru tal-awtiżmu (ASD), firxa ta’ kundizzjonijiet li jaffettwaw l-interazzjonijiet soċjali 
tal-pazjent; 

• is-sindromu ta’ Smith-Magenis, kundizzjoni li tista’ twassal għal diffikultajiet fit-tagħlim. 

Slenyto jintuża wara li miżuri oħrajn, bħal żamma ma’ rutina regolari ta’ rqad ma jkunux ħadmu. 

Il-mediċina fiha s-sustanza attiva melatonin. 

Kif jintuża Slenyto? 

Slenyto jiġi bħala pilloli (1 u 5 mg). Id-doża normali hija ta’ 2 mg li għandha tittieħed bejn nofs siegħa 
u siegħa qabel ħin l-irqad. Id-doża tista’ tiżdied għal massimu ta’ 10 mg jekk il-mediċina ma tkunx qed 
taħdem tajjeb biżżejjed. It-tabib għandu jissorvelja l-kura b’mod regolari, tal-anqas kull 6 xhur, u 
jkompli l-kura biss jekk il-pazjent ikun qed jibbenefika minnha. 

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Slenyto, ara l-
fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Slenyto? 

Is-sustanza attiva fi Slenyto, il-melatonin, hija ormon naturali, li normalment tiġi prodotta minn 
glandola fil-moħħ imsejħa glandola pineal. Il-melatonin hija involut fil-koordinazzjoni taċ-ċiklu ta’ rqad 
tal-ġisem billi taġixxi fuq iċ-ċellolli f’oqsma speċifiċi tal-moħħ u tgħin biex jinġieb l-irqad. Il-livelli 
tagħha fid-demm normalment jiżdiedu hekk kif ifeġġ id-dlam u jkunu fl-aqwa tagħhom f’nofs ta’ lejl. 
Pazjenti b’kundizzjonijiet ta’ żvilupp jistgħu jipproduċu inqas melatonin, u dan iwassal għall-iżvilupp ta’ 
insomnja. Slenyto jżid il-livelli tal-melatonin fid-demm, sabiex jgħin lil pazjenti jorqdu. Minħabba li 
Slenyto jirrilaxxa l-melatonin bil-mod tul ftit sigħat, huwa jimita l-produzzjoni naturali tal-melatonin fil-
ġisem. 
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X’inhuma l-benefiċċji ta’ Slenyto li ħarġu mill-istudji? 

Slenyto wera li huwa effettiv biex itejjeb il-ħin tal-irqad fit-tfal u fl-adolexxenti b’kundizzjonijiet 
newroloġiċi, inkluż disturb ġeneralizzat tal-awtiżmu u s-sindromu ta’ Smith-Magenis. Fi studju ewlieni 
ta’ 125 pazjent, dawk li ngħataw Slenyto għal 13-il ġimgħa raqdu għal medja ta’ 51 minuta żejda ta’ 
rqad kull lejl meta mqabbel ma’ 19-il minuta żejda għal dawk li ngħataw plaċebo (kura finta). Barra 
minn hekk, it-tfal li ħadu Slenyto raqdu madwar 38 minuta qabel min-normal waqt li dawk li kienu qed 
jieħdu plaċebo raqdu 13-il minuta qabel. 

Il-pazjenti kollha kienu diġà pprovaw miżuri oħrajn, eżempju jżommu ma’ rutina regolari ta’ rqad, li ma 
ħadmux. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Slenyto? 

L-effetti sekondarji l-iktar komuni bi Slenyto (li jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10) huma 
ngħas, għeja, bidliet fil-burdata, uġigħ ta’ ras, irritabilità, aggressjoni u sensazzjoni ta’ hangover. Għal-
lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Għaliex Slenyto ġie awtorizzat fl-UE? 

Il-proporzjon ta’ tfal b’kundizzjonijiet newroloġiċi, bħal disturb ġeneralizzat tal-awtiżmu (ASD) u s-
sindromu ta’ Smith-Magenis, li għandhom ukoll insomnja huwa għoli u m’hemmx wisq kuri disponibbli. 

Slenyto ntwera li jtejjeb il-ħinijiet ta’ rqad f’dawn il-pazjenti, b’dawk il-pazjenti li jieħdu Slenyto jorqdu 
51 minuta addizzjonali kull lejl meta mqabbla ma’ dawk li jieħdu plaċebo u jorqdu 19-il minuta 
addizzjonali. L-effetti sekondarji li dehru wara sentejn bil-mediċina jidhru ħfief jew moderati iżda 
hemm bżonn ta’ iktar data għal sikurezza fuq żmien twil. 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Slenyto huma akbar mir-riskji tiegħu u li 
jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Slenyto? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-
prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti 
għall-użu sigur u effettiv ta’ Slenyto. 

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta’ Slenyto hija ssorveljata kontinwament. L-effetti 
sekondarji rrappurtati bi Slenyto huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex 
tipproteġi lill-pazjenti. 

Informazzjoni oħra dwar Slenyto 

Aktar informazzjoni dwar Slenyto tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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