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Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο 
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς 
ανεπιθύμητων ενεργειών. 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Kinpeygo 4 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης περιέχει βουδεσονίδη 4 mg. 
 
Έκδοχο(α) με γνωστή δράση 
 
Κάθε καψάκιο περιέχει 230 mg σακχαρόζης. 
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης. 
 
Αδιαφανή καψάκια επικαλυμμένα με λευκό χρώμα, των 19 mm, με τυπωμένη την ένδειξη «CAL10 
4MG» με μαύρο μελάνι. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Kinpeygo ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς νεφροπάθειας (IgAN) ανοσοσφαιρίνης Α 
(IgA) σε ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο ταχείας εξέλιξης της νόσου με λόγο πρωτεΐνης-κρεατινίνης 
ούρων (UPCR) ≥1,5 g/gram. 
 
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Δοσολογία 
 
Η συνιστώμενη δόση είναι 16 mg μία φορά την ημέρα το πρωί, τουλάχιστον μία ώρα πριν από το 
γεύμα, για 9 μήνες. Όταν η θεραπεία πρόκειται να διακοπεί, η δόση θα πρέπει να μειώνεται στα 8 mg 
μία φορά την ημέρα για 2 εβδομάδες θεραπείας. Η δόση μπορεί να μειωθεί στα 4 mg μία φορά την 
ημέρα για επιπλέον 2 εβδομάδες, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού. 
 
Το ενδεχόμενο επανάληψης της θεραπείας μπορεί να εξετάζεται κατά την κρίση του θεράποντος 
ιατρού. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με επακόλουθους κύκλους θεραπείας με 
Kinpeygo δεν έχουν τεκμηριωθεί. 
 
Αν ο ασθενής ξεχάσει να λάβει το Kinpeygo, θα πρέπει να λάβει το Kinpeygo την επόμενη ημέρα, το 
πρωί όπως συνήθως. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να διπλασιάζει την ημερήσια δόση για να αναπληρώσει 
τη δόση που ξέχασε. 
 
Ειδικοί πληθυσμοί 
Ηλικιωμένοι 
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Η εμπειρία από τη χρήση του Kinpeygo σε ηλικιωμένους είναι περιορισμένη. Ωστόσο, βάσει των 
διαθέσιμων κλινικών δεδομένων, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Kinpeygo αναμένεται να 
είναι παρόμοιες με εκείνες άλλων ηλικιακών ομάδων που μελετήθηκαν. 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των καψακίων Kinpeygo σε ασθενείς με ηπατική 
δυσλειτουργία δεν έχουν μελετηθεί. 
 
Το Kinpeygo αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία C κατά 
Child-Pugh). Βλ. παραγράφους 4.3, 4.4 και 5.2. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
Η φαρμακοκινητική της βουδεσονίδης δεν αναμένεται να μεταβληθεί σε ασθενείς με νεφρική 
δυσλειτουργία. 
 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των καψακίων Kinpeygo σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω 
των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το Kinpeygo προορίζεται για από στόματος χρήση. Τα σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
θα πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό το πρωί, τουλάχιστον 1 ώρα πριν από το γεύμα (βλ. 
παράγραφο 5.2). Τα καψάκια δεν πρέπει να ανοίγονται, να συνθλίβονται ή να μασώνται, καθώς αυτό 
θα μπορούσε να επηρεάσει το προφίλ της αποδέσμευσης. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.1. 
 
Ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Κατηγορία C κατά Child-Pugh). 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Υπερκορτικοειδισμός και καταστολή του άξονα των επινεφριδίων 
 
Κατά τη χρόνια χρήση γλυκοκορτικοστεροειδών, ενδέχεται να εμφανιστούν συστημικές επιδράσεις 
όπως ο υπερκορτικοειδισμός και η καταστολή των επινεφριδίων. Τα γλυκοκορτικοστεροειδή μπορούν 
να μειώσουν την απόκριση του υποθαλαμο-υποφυσιο-επινεφριδιακού άξονα (ΥΥΕ) στο άγχος. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ή σε άλλες 
καταστάσεις άγχους, συνιστάται συμπληρωματική χορήγηση κάποιου συστημικού 
γλυκοκορτικοστεροειδούς. 
 
Δεδομένου ότι το Kinpeygo περιέχει ένα γλυκοκορτικοστεροειδές, θα πρέπει να τηρούνται οι γενικές 
προειδοποιήσεις σχετικά με τα γλυκοκορτικοστεροειδή, όπως παρατίθενται στη συνέχεια. 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Οι ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Β ή C κατά Child-Pugh 
αντίστοιχα) θα μπορούσαν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπερκορτικοειδισμού και καταστολής 
του άξονα των επινεφριδίων λόγω αυξημένης συστημικής έκθεσης στη βουδεσονίδη που λαμβάνεται 
από το στόμα. Οι ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Β κατά Child-Pugh) θα 
πρέπει να παρακολουθούνται για αυξημένες σημεία και/ή συμπτώματα υπερκορτικοειδισμού. 
 
Συμπτώματα απόσυρσης στεροειδών σε ασθενείς που μεταβαίνουν από θεραπεία με συστημικά 
κορτικοστεροειδή σε άλλη θεραπεία 
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Οι ασθενείς που μεταβαίνουν από θεραπεία με γλυκοκορτικοστεροειδή με υψηλή συστημική 
διαθεσιμότητα σε γλυκοκορτικοστεροειδή με χαμηλότερη συστημική διαθεσιμότητα, όπως η 
βουδεσονίδη, θα πρέπει να παρακολουθούνται, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν συμπτώματα που 
αποδίδονται στην απόσυρση της θεραπείας με στεροειδή, μεταξύ των οποίων οξεία καταστολή του 
άξονα των επινεφριδίων ή καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση. Γι’ αυτούς τους ασθενείς ενδέχεται να 
απαιτείται παρακολούθηση της φλοιοεπινεφριδιακής λειτουργίας, ενώ η δόση της θεραπείας με 
γλυκοκορτικοστεροειδή με υψηλές συστημικές επιδράσεις θα πρέπει να μειώνεται με προσοχή. 
 
Η αντικατάσταση των συστηματικών γλυκοκορτικοειδών με βουδεσονίδη ενδέχεται να προκαλέσει 
την εκδήλωση αλλεργιών (π.χ. ρινίτιδας και εκζέματος), οι οποίες προηγουμένως ελέγχονταν από το 
συστημικό φαρμακευτικό προϊόν. 
 
Λοιμώξεις 
 
Οι ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία καταστέλλουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα είναι πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις από ό,τι τα υγιή άτομα. Για παράδειγμα, η ανεμευλογιά και 
η ιλαρά μπορούν να έχουν σοβαρότερη ή ακόμη και θανατηφόρα εξέλιξη σε ευάλωτους ασθενείς ή σε 
ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές δόσεις γλυκοκορτικοστεροειδών. Όσον αφορά 
ασθενείς που δεν έχουν προσβληθεί από αυτές τις ασθένειες, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην αποφυγή της έκθεσης. 
 
Ο τρόπος με τον οποίο η δόση, η οδός και η διάρκεια χορήγησης των γλυκοκορτικοστεροειδών 
επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης μιας διάχυτης λοίμωξης δεν είναι γνωστός. Η συμβολή της 
υποκείμενης νόσου και/ή της προηγούμενης θεραπείας με γλυκοκορτικοστεροειδή στον κίνδυνο δεν 
είναι ομοίως γνωστές. Σε περίπτωση έκθεσης στην ανεμευλογιά, ενδέχεται να ενδείκνυται θεραπεία 
με ανοσοσφαιρίνη έναντι του ιού της ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZIG) ή ενδοφλέβια 
ανοσοσφαιρίνη (IVIG) από δεξαμενή πλάσματος, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση έκθεσης στην 
ιλαρά, ενδέχεται να ενδείκνυται προληπτική θεραπεία με ενδομυϊκή ανοσοσφαιρίνη (IG) από 
δεξαμενή πλάσματος. (Βλ. περιλήψεις των χαρακτηριστικών του προϊόντος για τη VZIG και την IG.) 
Αν εκδηλωθεί ανεμευλογιά, είναι δυνατόν να εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπείας με αντιιικούς 
παράγοντες. 
 
Τα γλυκοκορτικοστεροειδή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, αν πρόκειται να χορηγηθούν, 
σε ασθενείς με ενεργό ή λανθάνουσα λοίμωξη από φυματίωση, με μυκητιασικές, βακτηριακές, 
συστημικές ιογενείς ή παρασιτικές λοιμώξεις που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία ή με απλό έρπητα 
των οφθαλμών. 
 
Προσοχή με ειδικές νόσους 
 
Οι ασθενείς με λοιμώξεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, οστεοπόρωση, πεπτικό έλκος, γλαύκωμα ή 
καταρράκτη ή με οικογενειακό ιστορικό διαβήτη ή γλαυκώματος ή με οποιαδήποτε άλλη πάθηση 
στην οποία η χρήση γλυκοκορτικοστεροειδών ενδέχεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
ανεπιθύμητων ενεργειών θα πρέπει να παρακολουθούνται. 
 
Οπτική διαταραχή 
 
Με τη χρήση συστημικών και τοπικών γλυκοκορτικοστεροειδών ενδέχεται να αναφερθεί οπτική 
διαταραχή. Αν ένας ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα, όπως θολή όραση ή άλλες οπτικές 
διαταραχές, τότε θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παραπομπής του ασθενούς σε οφθαλμίατρο 
για την αξιολόγηση των πιθανών αιτιών που ενδέχεται να περιλαμβάνουν καταρράκτη, γλαύκωμα ή 
σπάνιες νόσους, όπως κεντρική ορώδη χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια (ΚΟΧΑ), οι οποίες 
αναφέρθηκαν μετά τη χρήση συστημικών και τοπικών γλυκοκορτικοστεροειδών. 
 
Ταυτόχρονη θεραπεία με ισχυρούς αναστολείς CYP3A4 
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Η ταυτόχρονη θεραπεία με ισχυρούς αναστολείς CYP3A4, μεταξύ των οποίων η κετοκοναζόλη και τα 
προϊόντα που περιέχουν κομπισιστάτη, αναμένεται να αυξήσει τον κίνδυνο συστημικών 
ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορούν να αποδοθούν στη βουδεσονίδη. Ο συνδυασμός θα πρέπει να 
αποφεύγεται, εκτός αν το όφελος υπερτερεί του αυξημένου κινδύνου συστημικών ανεπιθύμητων 
ενεργειών των γλυκοκορτικοστεροειδών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το διάστημα μεταξύ θεραπειών θα 
πρέπει να διαρκεί όσο το δυνατόν περισσότερο και θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
μείωσης της δόσης βουδεσονίδης σε 8 mg βουδεσονίδης την ημέρα (βλ. παράγραφο 4.5). 
 
Μετά από εκτεταμένη πρόσληψη χυμού γκρέιπφρουτ (ο οποίος αναστέλλει τη δράση του CYP3A4 
κυρίως στον εντερικό βλεννογόνο), η συστημική έκθεση στη βουδεσονίδη μετά τη χορήγηση από το 
στόμα αυξήθηκε περίπου στο διπλάσιο. Όπως και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που 
μεταβολίζονται κυρίως μέσω του CYP3A4, η τακτική κατανάλωση γκρέιπφρουτ ή του χυμού του θα 
πρέπει να αποφεύγεται μαζί με τη χορήγηση του Kinpeygo (άλλοι χυμοί, όπως ο χυμός πορτοκαλιού ή 
ο χυμός μήλου, δεν αναστέλλουν το CYP3A4). Βλ. επίσης παράγραφο 4.5. 
 
Δοκιμή διέγερσης της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH) 
 
Η δοκιμή διέγερσης ACTH για τη διάγνωση της υποφυσιακής ανεπάρκειας θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ψευδή αποτελέσματα (χαμηλές τιμές), λόγω του ενδεχομένου καταστολής της λειτουργίας των 
επινεφριδίων. 
 
Σακχαρόζη 
 
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη, δυσαπορρόφησης 
γλυκόζης-γαλακτόζης ή ανεπάρκειας σακχαρόζης-ισομαλτάσης δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το 
φαρμακευτικό προϊόν. 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 
 
Φαρμακευτικά προϊόντα/ουσίες που αναστέλλουν το CYP3A4 
 
Η βουδεσονίδη μεταβολίζεται μέσω του CYP3A4.  Οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 μπορούν να 
αυξήσουν τα επίπεδα βουδεσονίδης στο πλάσμα. Η συγχορήγηση κετοκοναζόλης, η οποία είναι 
ισχυρός αναστολέας του CYP3A4, ή η κατανάλωση χυμού γκρέιπφρουτ είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση 
κατά 6,5 και 2 φορές, αντίστοιχα, της βιοδιαθεσιμότητας της βουδεσονίδης, σε σύγκριση με τη 
μονοθεραπεία βουδεσονίδης. 
 
Συνεπώς, πρέπει να αναμένονται κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις με ισχυρούς αναστολείς του 
CYP3A, όπως η κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, η ριτοναβίρη, η ινδιναβίρη, η σακιναβίρη, η 
ερυθρομυκίνη, η κυκλοσπορίνη και ο χυμός γκρέιπφρουτ, και ενδέχεται να αυξηθούν οι συστημικές 
συγκεντρώσεις βουδεσονίδης (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2). 
 
Φαρμακευτικά προϊόντα/ουσίες που επάγουν το CYP3A4 
 
Η ταυτόχρονη θεραπεία με επαγωγείς του CYP3A4, όπως η καρβαμαζεπίνη, μπορεί να μειώσει τη 
συστημική έκθεση στη βουδεσονίδη. 
 
Φαρμακευτικά προϊόντα/ουσίες που μεταβολίζονται από το CYP3A4 
 
Δεδομένης της χαμηλής του συγγένειας προς το CYP3A4 και την P-γλυκοπρωτεΐνη (P-gp), καθώς και 
της σύνθεσης, των φαρμακοκινητικών χαρακτηριστικών και της χαμηλής συστημικής έκθεσης, το 
Kinpeygo δεν είναι πιθανό να επηρεάσει τη συστημική έκθεση σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 
 
Αντισυλληπτικά χορηγούμενα από το στόμα 
 
Τα χορηγούμενα από το στόμα αντισυλληπτικά που περιέχουν αιθινυλοιστραδιόλη, τα οποία 
μεταβολίζονται επίσης από το CYP3A4, δεν επηρεάζουν τη φαρμακοκινητική της βουδεσονίδης. 
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Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων 
 
Η φαρμακοκινητική της βουδεσονίδης δεν έχει αξιολογηθεί σε συνδυασμό με αναστολείς της αντλίας 
πρωτονίων (ΑΑΠ). Σε μια μελέτη που αξιολόγησε το ενδογαστρικό και το δωδεκαδακτυλικό pH σε 
υγιείς εθελοντές μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση δόσης 40 mg του ΑΑΠ ομεπραζόλη μία 
φορά την ημέρα, το ενδογαστρικό και το δωδεκαδακτυλικό pH δεν υπερέβησαν την τιμή που 
απαιτείται για τη διάλυση του Kinpeygo. Εκτός του δωδεκαδάκτυλου, οι ΑΑΠ, όπως η ομεπραζόλη, 
δεν είναι πιθανό να επηρεάσουν το pH. 
 
Άλλες αλληλεπιδράσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
 
Η θεραπεία με βουδεσονίδη μπορεί να μειώσει το κάλιο του ορού, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη όταν το Kinpeygo χορηγείται σε συνδυασμό με φαρμακευτικό προϊόν του οποίου οι 
φαρμακολογικές επιδράσεις είναι δυνατόν να ενισχυθούν λόγω χαμηλών επιπέδων καλίου στον ορό, 
όπως οι καρδιακές γλυκοσίδες, ή όταν χορηγείται σε συνδυασμό με διουρητικά που μειώνουν το 
κάλιο του ορού. 
 
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 
 
Κύηση 
 
Η χορήγηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν υπάρχουν 
επιτακτικοί λόγοι για τη θεραπεία με Kinpeygo. Υπάρχουν λιγοστά μόνο δεδομένα σχετικά με την 
έκβαση της εγκυμοσύνης μετά τη χορήγηση βουδεσονίδης από το στόμα σε ανθρώπους. Παρότι τα 
δεδομένα σχετικά με τη χρήση της εισπνεόμενης βουδεσονίδης σε μεγάλο αριθμό κυήσεων κατά τις 
οποίες υπήρξε έκθεση δεν υποδεικνύουν καμία ανεπιθύμητη ενέργεια, η μέγιστη συγκέντρωση 
βουδεσονίδης στο πλάσμα αναμένεται να είναι υψηλότερη με τη θεραπεία με το Kinpeygo σε 
σύγκριση με την εισπνεόμενη βουδεσονίδη. Σε κυοφορούντα ζώα, η βουδεσονίδη, όπως και άλλα 
γλυκοκορτικοστεροειδή, έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εμβρύου (βλ. 
παράγραφο 5.3). Η σημασία αυτής της παραμέτρου για τον άνθρωπο δεν έχει τεκμηριωθεί. 
 
Ως εκ τούτου, το Kinpeygo δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός 
εάν η κλινική κατάσταση της γυναίκας απαιτεί θεραπεία με βουδεσονίδη. Τα αναμενόμενα οφέλη για 
την έγκυο γυναίκα πρέπει να σταθμίζονται έναντι του δυνητικού κινδύνου για το έμβρυο. 
 
Η βουδεσονίδη διαπιστώθηκε ότι διαπερνά τον πλακούντιο φραγμό. Η σημασία αυτής της 
διαπίστωσης για τους ανθρώπους δεν έχει τεκμηριωθεί. 
 
Σε νεογνά που εκτέθηκαν σε γλυκοκορτικοστεροειδή εντός της μήτρας ενδέχεται να εμφανιστεί 
υποεπινεφριδισμός. Τα νεογνά θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία και 
συμπτώματα υποεπινεφριδισμού. 
 
Θηλασμός 
 
Η βουδεσονίδη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. 
 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες γαλουχίας με τη βουδεσονίδη που λαμβάνεται από το στόμα, 
συμπεριλαμβανομένου του Kinpeygo, και δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδράσεις του φαρμακευτικού προϊόντος στο θηλάζον βρέφος ή τις επιδράσεις του φαρμακευτικού 
προϊόντος στην παραγωγή γάλακτος. Ο κίνδυνος για το θηλάζον βρέφος δεν μπορεί να αποκλειστεί. 
 
Σε περίπτωση που το Kinpeygo χορηγείται σε μητέρα που θηλάζει, πρέπει να αποφασιστεί εάν θα 
διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/ αποφευχθεί η θεραπεία με βουδεσονίδη λαμβάνοντας υπόψη το 
όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. 
 
Γονιμότητα 
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Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την επίδραση της βουδεσονίδης στην ανθρώπινη γονιμότητα. Δεν 
παρατηρήθηκαν επιδράσεις στη γονιμότητα των αρουραίων μετά τη θεραπεία με βουδεσονίδη. 
 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 
 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του Kinpeygo στην ικανότητα 
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Αναμένεται ότι το Kinpeygo δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη 
επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων. 
 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Σύνοψη της εικόνας ασφάλειας 
 
Στην κλινική μελέτη φάσης 3 του Kinpeygo, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του 
φαρμάκου ήταν ακμή, η οποία αναφέρθηκε στο 10 % περίπου των ασθενών, υπέρταση, περιφερικό 
οίδημα, οίδημα προσώπου και δυσπεψία, καθεμία εκ των οποίων εμφανίστηκε στο 5 % περίπου των 
ασθενών. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας και 
αναστρέψιμες, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη χαμηλή συστημική έκθεση στη βουδεσονίδη μετά από 
του στόματος χορήγηση. 
 
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα 
 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου που αναφέρθηκαν στη βασική κλινική μελέτη φάσης 3 με το 
Kinpeygo παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν παρατίθενται σύμφωνα με την ακόλουθη συχνότητα: 
πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (> 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες 
(> 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000). 
 
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου ανά συχνότητα και κατηγορία/οργανικό 
σύστημα (SOC) 
 
Κατηγορία/οργανικό σύστημα 
σύμφωνα με τη βάση 
δεδομένων MedDRA 

Συχνότητα Αντίδραση 

Διαταραχές του ενδοκρινικού 
συστήματος  

Συχνές  Χαρακτηριστικά που μοιάζουν με 
το σύνδρομο Cushing   

Διαταραχές του μεταβολισμού 
και της θρέψης  

Συχνές Σακχαρώδης διαβήτης* 

Οφθαλμικές διαταραχές  Σπάνιες  Όραση, θαμπή (βλ. επίσης 
παράγραφο 4.4)  

Αγγειακές διαταραχές  Συχνές  Υπέρταση  
Διαταραχές του γαστρεντερικού  Συχνές  Δυσπεψία  
Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού  

Συχνές  Δερματικές αντιδράσεις (ακμή, 
δερματίτιδα)  

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού 

Συχνές Μυϊκοί σπασμοί 

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης 

Συχνές Περιφερικό οίδημα 
Σωματικό βάρος αυξημένο 

*Όλοι οι ασθενείς με νέα εμφάνιση διαβήτη που διαγνώστηκε κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με 
Kinpeygo είχαν επίπεδα γλυκόζης αίματος σε νηστεία (FBG) και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
(HbA1c) πριν από την έναρξη της θεραπείας τα οποία ήταν ενδεικτικά προδιαβήτη (HbA1c ≥ 5,7 % ή 
FBG≥100 mg/dL). 



8 

 
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 
 
Πιθανές επιδράσεις κατηγορίας 
Ενδέχεται να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου που είναι χαρακτηριστικές των 
συστημικών γλυκοκορτικοστεροειδών (π.χ. χαρακτηριστικά που μοιάζουν με το σύνδρομο Cushing, 
αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης, καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων, 
μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη, κατακράτηση νατρίου με σχηματισμό οιδήματος, μυϊκή αδυναμία, 
οστεοπόρωση, γλαύκωμα, ψυχικές διαταραχές, πεπτικό έλκος, αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης). 
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου εξαρτώνται από τη δόση, τον χρόνο θεραπείας, την 
ταυτόχρονη και προηγούμενη λήψη γλυκοκορτικοστεροειδών, καθώς και την ατομική ευαισθησία. 
Δεν παρατηρήθηκαν όλες αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες στο πρόγραμμα κλινικής μελέτης του 
Kinpeygo. 
 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
 
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος 
αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Οι αναφορές οξείας τοξικότητας ή θανάτου μετά από υπερδοσολογία γλυκοκορτικοστεροειδών είναι 
σπάνιες. Η οξεία υπερδοσολογία, ακόμη και σε υπερβολικές δόσεις, δεν αναμένεται να έχει κλινικά 
σημαντικές συνέπειες. Σε περίπτωση οξείας υπερδοσολογίας, δεν διατίθεται ειδικό αντίδοτο. Η 
θεραπεία συνίσταται σε υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία. 
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
 
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιδιαρροϊκά, εντερικοί αντιφλεγμονώδεις/αντιμολυσματικοί 
παράγοντες, κορτικοστεροειδή τοπικής δράσης, κωδικός ATC: A07EA06 
 
Μηχανισμός δράσης 
 
Η προβλεπόμενη δράση του Kinpeygo είναι η καταστολή των βλεννογονικών Β κυττάρων, τα οποία 
βρίσκονται στις πλάκες του Peyer στον ειλεό, και η αναστολή του πολλαπλασιασμού τους και της 
διαφοροποίησής τους σε πλασματοκύτταρα, τα οποία παράγουν ελλιπώς γαλοκτοζυλιωμένα 
αντισώματα IgA1 (Gd-IgA1) στον βλεννογόνο. Ως εκ τούτου, αναμένεται καταστολή της εμφάνισης 
αντισωμάτων Gd-IgA1 και του σχηματισμού ανοσοσυμπλόκων στη συστημική κυκλοφορία, κάτι το 
οποίο προλαμβάνει τις μεταγενέστερες επιδράσεις της σπειραματικής μεσαγγειακής εναπόθεσης 
ανοσοσυμπλόκων που περιέχουν Gd-IgA1, οι οποίες εκδηλώνονται ως σπειραματονεφρίτιδα και 
απώλεια νεφρικής λειτουργίας. 
 
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις 
 
Το Kinpeygo είναι χορηγούμενο από το στόμα σκεύασμα βουδεσονίδης υπό μορφή σκληρού 
καψακίου ελεγχόμενης αποδέσμευσης, το οποίο συνδυάζει καθυστερημένη αποσύνθεση του 
καψακίου με παρατεταμένη αποδέσμευση της δραστικής ουσίας βουδεσονίδη στον ειλεό. Με την 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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κατευθυνόμενη αποδέσμευση της βουδεσονίδης στον ειλεό, όπου βρίσκονται οι πλάκες του Peyer σε 
υψηλή πυκνότητα, αναμένεται τοπική φαρμακολογική επίδραση.  
 
Κλινική αποτελεσματικότητα 
 
Πρωτοπαθής νεφροπάθεια IgA 
Η αποτελεσματικότητα του Kinpeygo αξιολογήθηκε σε 2 τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες 
με εικονικό φάρμακο μελέτες σε ασθενείς με πρωτοπαθή IgAN, οι οποίοι λάμβαναν θεραπεία με 
αναστολέα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης (RAS). Σε αμφότερες τις μελέτες, το πρωτεύον 
καταληκτικό σημείο αξιολόγησε τη μείωση της πρωτεϊνουρίας μέσω του λόγου πρωτεΐνης-
κρεατινίνης ούρων (UPCR) στους 9 μήνες σε σύγκριση με την αρχική τιμή, με αναλύσεις του βασικού 
δευτερεύοντος καταληκτικού σημείου της νεφρικής λειτουργίας βάσει του εκτιμώμενου ρυθμού 
σπειραματικής διήθησης (eGFR) στους 9 και 12 μήνες. 
 
Σε 199 από τους 201 πρώτους ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν και ολοκλήρωσαν το μέρος Α μιας 
μελέτης φάσης 3, στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Kinpeygo 16 mg μία φορά την ημέρα 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική και κλινικά σημαντική μείωση του UPCR κατά 27% σε 
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στον συνολικό πληθυσμό μελέτης (p=0,0003) μετά από 9 μήνες 
θεραπείας.  Ο UPCR στους 9 μήνες μειώθηκε σε σχέση με την αρχική τιμή κατά 31% στους ασθενείς 
που έλαβαν Kinpeygo 16 mg μία φορά την ημέρα έναντι 5% στους ασθενείς που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο. Μετά από 3 μήνες παρακολούθησης παρατήρησης χωρίς θεραπεία, η μείωση στον UPCR 
βελτιώθηκε και αντιστοιχούσε σε 48%, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στο 1 έτος (p<0,0001). 
 
Σε αντιστοιχία με την αξιολόγηση της μείωσης της πρωτεϊνουρίας μέσω του UPCR, παρατηρήθηκε 
μείωση κατά 31% στον λόγο λευκωματίνης/κρεατινίνης ούρων (UACR) σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο στους 9 μήνες (p=0,0005) και μείωση του UACR κατά 54% στους 12 μήνες (p<0,0001). 
 
Μετά από 9 μήνες θεραπείας, το Kinpeygo 16 mg μία φορά την ημέρα παρείχε στατιστικά σημαντικό 
και κλινικά σημαντικό θεραπευτικό όφελος 7% με βάση τον τύπο CKD-EPI για τον υπολογισμό του 
εκτιμώμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης (eGFR) (κρεατινίνη ορού) σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο (p=0,0014). Αυτό το θεραπευτικό όφελος της τάξης των 3,87 mL/min/1,73 m2 στους 9 μήνες 
αντιστοιχούσε σε ελαφρά μείωση από την αρχική τιμή της τάξης των 0,17 mL/min/1,73 m2 σε 
ασθενείς που έλαβαν Kinpeygo 16 mg μία φορά την ημέρα και σε επιδείνωση από την αρχική τιμή της 
τάξης των 4,04 mL/min/1,73 m2 σε ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. 
 
Η βελτίωση στην κλίση του eGFR στο 1 έτος ήταν 3,37 mL/min/1,73 m2 ανά έτος με το Kinpeygo 
16 mg μία φορά την ημέρα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (p=0,0111). 
 
Η επίδραση της θεραπείας με Kinpeygo στη σταθεροποίηση του ρυθμού απώλειας της νεφρικής 
λειτουργίας ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς με υψηλότερη πρωτεϊνουρία κατά την έναρξη σε σύγκριση 
με τον συνολικό πληθυσμό. Σε ασθενείς με UPCR≥1,5 g/gram κατά την έναρξη, η βελτίωση στη 
χρόνια κλίση του eGFR στο 1 έτος (από τους 3 μήνες και μετά) ήταν 7,62 mL/min/1,73 m2 ανά έτος 
με Kinpeygo 16 mg μία φορά την ημέρα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (p=0,0068) και η 
αντίστοιχη βελτίωση στη συνολική κλίση του eGFR στο 1 έτος ήταν 9,31 mL/min/1,73 m2 ανά έτος 
(p=0,0005). 
 
Πραγματοποιήθηκε υποστηρικτική μελέτη φάσης 2β με παρόμοιο σχεδιασμό μελέτης σε συνολικά 
153 τυχαιοποιημένους ασθενείς που έλαβαν Kinpeygo 16 mg, Kinpeygo 8 mg ή εικονικό φάρμακο, 
μία φορά την ημέρα για 9 μήνες, ενώ συνέχισαν να λαμβάνουν θεραπεία με αναστολέα RAS. 
 
Ο βασικός στόχος επιτεύχθηκε στο πλαίσιο ενδιάμεσης ανάλυσης η οποία συνέκρινε το Kinpeygo με 
εικονικό φάρμακο και έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση του UPCR στους 9 μήνες για τις ομάδες 
συνδυασμένης δόσης Kinpeygo 16 mg/ημέρα και 8 mg/ημέρα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο 
(p=0,0066). 
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Με χρήση της ίδιας στατιστικής μεθοδολογίας όπως και στη μελέτη φάσης 3, διαπιστώθηκε 
στατιστικά σημαντική μείωση της τάξης του 26% στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο UPCR στους 9 
μήνες για τη δόση των 16 mg Kinpeygo έναντι του εικονικού φαρμάκου (p=0,0100) και μείωση της 
τάξης 29% στους 12 μήνες (p=0,0027). 
 
Η διαφορά στον eGFR βάσει του τύπου CKD-EPI (κρεατινίνη ορού) για τη δόση των 16 mg 
Kinpeygo έναντι του εικονικού φαρμάκου ήταν 3,57 mL/min/1,73m2 στους 9 μήνες (p=0,0271) και 
4,46 mL/min/1,73 m2 στους 12 μήνες (p=0,0256). Εκτιμήθηκε ότι η βελτίωση στην κλίση του eGFR 
στο 1 έτος ήταν 5,69 mL/min/1,73 m2 ανά έτος με το Kinpeygo 16 mg μία φορά την ημέρα σε 
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (p=0,0007). 
 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
 
Το Kinpeygo δεν έχει μελετηθεί στον παιδιατρικό πληθυσμό. 
 
Έγκριση υπό όρους 
 
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί με τη διαδικασία που αποκαλείται «έγκριση υπό όρους». 
Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται περισσότερες αποδείξεις σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν. Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τις νέες πληροφορίες για το 
παρόν φαρμακευτικό προϊόν και η παρούσα Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος θα 
επικαιροποιείται αναλόγως. 
 
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
 
Το σκεύασμα Kinpeygo είναι σχεδιασμένο για τη χορήγηση βουδεσονίδης τοπικά στον ειλεό. Η 
απορρόφηση της βουδεσονίδης από το στόμα φαίνεται να είναι πλήρης και ταχεία, ενώ η συστημική 
βιοδιαθεσιμότητα λόγω του υψηλού μεταβολισμού πρώτης διόδου είναι χαμηλή (περίπου 10%). 
 
Μετά από εφάπαξ χορήγηση του Kinpeygo 16 mg από το στόμα σε υγιή άτομα, η γεωμετρική μέση 
Cmax κυμάνθηκε μεταξύ 3,2 και 4,4 ng/mL και η AUC(0-24) κυμάνθηκε μεταξύ 24,1 και 24,8 ng/mL×h. 
 
Δεν παρατηρήθηκε κλινικά σημαντική επίδραση της τροφής στη συνολική συστημική έκθεση στη 
βουδεσονίδη κατά την κατανάλωση γεύματος μέτριας ή υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά 1 ώρα 
μετά τη χορήγηση της δόσης. 
 
Κατανομή 
 
Η βουδεσονίδη κατανέμεται ταχέως και εκτεταμένα σε ιστούς και όργανα. Περίπου το 85 έως 90% 
της βουδεσονίδης δεσμεύεται στις πρωτεΐνες του πλάσματος στο αίμα σε εύρος συγκέντρωσης από 1 
έως 100 nmol/L. Ο όγκος κατανομής σε σταθερή κατάσταση είναι 3 έως 4 L/kg. 
 
Βιομετασχηματισμός 
 
Η βουδεσονίδη μεταβολίζεται ταχέως από το ήπαρ (και σε μικρότερο βαθμό από το έντερο), κυρίως 
μέσω οξειδωτικών διεργασιών μέσω του CYP3A4 σε δύο κύριους μεταβολίτες, την 
16α-υδροξυπρεδνιζολόνη και την 6β-υδροξυβουδεσονίδη, οι οποίοι έχουν λιγότερο από το 1 % της 
συγγένειας με τον υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών και της αντιφλεγμονώδους δράσης της βουδεσονίδης. 
 
Ο μεταβολισμός της βουδεσονίδης είναι 2 έως 5 φορές ταχύτερος από αυτόν της υδροκορτιζόνης και 
8 έως 15φορές ταχύτερος από αυτόν της πρεδνιζολόνης. 
 
Αποβολή 
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Η βουδεσονίδη έχει υψηλό ρυθμό κάθαρσης της τάξης των 72 έως 80 L/h περίπου, ο οποίος 
προσεγγίζει την εκτιμώμενη αιματική ροή στο ήπαρ και, κατά συνέπεια, υποδηλώνει ότι η 
βουδεσονίδη είναι φαρμακευτικό προϊόν υψηλής ηπατικής κάθαρσης. 
 
Η ημιζωή αποβολής (T½) της βουδεσονίδης μετά τη χορήγηση δόσης του Kinpeygo κυμάνθηκε από 5 
έως 6,8 ώρες σε μελέτες σε υγιείς εθελοντές. 
 
Η βουδεσονίδη απεκκρίνεται στα ούρα και τα κόπρανα με τη μορφή μεταβολιτών. Οι κύριοι 
μεταβολίτες, μεταξύ των οποίων η 16α-υδροξυπρεδνιζολόνη και η 6β-υδροξυβουδεσονίδη, 
απεκκρίνονται κυρίως μέσω των νεφρών, ακέραιοι ή σε συζευγμένες μορφές. Δεν ανιχνεύθηκε 
αμετάβλητη βουδεσονίδη στα ούρα. 
 
Ηπατική δυσλειτουργία 
 
Η βουδεσονίδη μεταβολίζεται κυρίως μέσω του ηπατικού βιομετασχηματισμού. 
Σε άτομα με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορία Β κατά Child-Pugh), η συστημική 
διαθεσιμότητα της βουδεσονίδης που χορηγείται από το στόμα ήταν 3,5 φορές υψηλότερη (27%) σε 
σύγκριση με υγιείς εθελοντές (συστημική διαθεσιμότητα 7,4%). Δεν παρατηρήθηκε κλινικά 
σημαντική αύξηση της συστημικής διαθεσιμότητας σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία 
(κατηγορία Α κατά Child-Pugh). 
 
Δεν έχουν μελετηθεί ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. 
 
Νεφρική δυσλειτουργία 
 
Η ακέραιη βουδεσονίδη δεν απεκκρίνεται μέσω των νεφρών. Οι κύριοι μεταβολίτες της 
βουδεσονίδης, οι οποίοι έχουν αμελητέα γλυκοκορτικοστεροειδική δραστικότητα, απεκκρίνονται σε 
μεγάλο βαθμό (60%) στα ούρα. 
 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
 
Το Kinpeygo δεν μελετήθηκε στον παιδιατρικό πληθυσμό. 
 
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 
 
Η προκλινική ασφάλεια της βουδεσονίδης έχει τεκμηριωθεί σε μελέτες κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης άλλων σκευασμάτων αυτής της ένωσης. Δεν έχουν διεξαχθεί προκλινικές μελέτες για το 
σκεύασμα Kinpeygo μόνο του. 
 
Τα αποτελέσματα από μελέτες οξείας, υποξείας και χρόνιας τοξικότητας καταδεικνύουν ότι οι 
συστημικές επιδράσεις της βουδεσονίδης, π.χ. μειωμένη αύξηση του σωματικού βάρους και ατροφία 
των λεμφοειδών ιστών και του φλοιού των επινεφριδίων, είναι λιγότερο σοβαρές ή παρόμοιες με 
εκείνες που παρατηρούνται μετά τη χορήγηση άλλων γλυκοκορτικοστεροειδών. 
 
Η βουδεσονίδη, η οποία αξιολογήθηκε σε έξι διαφορετικά συστήματα δοκιμής, δεν παρουσίασε καμία 
ένδειξη μεταλλαξιογόνου ή κλαστογόνου δράσης. 
 
Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης γλοιωμάτων εγκεφάλου σε αρσενικούς αρουραίους σε μια μελέτη 
καρκινογένεσης δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί σε επαναληπτική μελέτη, στην οποία η συχνότητα 
εμφάνισης γλοιωμάτων δεν διέφερε μεταξύ καμίας από τις ομάδες που λάμβαναν ενεργό θεραπεία 
(βουδεσονίδη, πρεδνιζολόνη, ακετονίδιο τριαμσινολόνης) και της ομάδας μαρτύρων. 
 
Οι αλλοιώσεις στο ήπαρ (πρωτοπαθείς ηπατοκυτταρικές νεοπλασίες) που διαπιστώθηκαν σε 
αρσενικούς αρουραίους στην αρχική μελέτη καρκινογένεσης επισημάνθηκαν εκ νέου στην 
επαναληπτική μελέτη με βουδεσονίδη, καθώς και με τα γλυκοκορτικοστεροειδή αναφοράς. Οι 
επιδράσεις αυτές σχετίζονται κατά πάσα πιθανότητα με μια επίδραση υποδοχέα και, ως εκ τούτου, 
αντιπροσωπεύουν την επίδραση της κατηγορίας σε αυτό το είδος. 
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Η διαθέσιμη κλινική εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η βουδεσονίδη ή άλλα 
γλυκοκορτικοστεροειδή προκαλούν γλοιώματα εγκεφάλου ή πρωτοπαθείς ηπατοκυτταρικές 
νεοπλασίες στον άνθρωπο. 
 
Η βουδεσονίδη δεν είχε καμία επίδραση στη γονιμότητα των αρουραίων. Σε κυοφορούντα ζώα, έχει 
αποδειχθεί ότι η βουδεσονίδη, όπως και άλλα γλυκοκορτικοειδή, προκαλεί θάνατο του εμβρύου και 
ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εμβρύου (μικρότερο μέγεθος νεογέννητων, καθυστέρηση της 
ενδομήτριας ανάπτυξης των εμβρύων και σκελετικές ανωμαλίες). Η κλινική σημασία αυτών των 
ευρημάτων για τον άνθρωπο δεν έχει τεκμηριωθεί (βλ. παράγραφο 4.6). 
 
Η τοξικότητα των σκληρών καψακίων βουδεσονίδης ελεγχόμενης αποδέσμευσης με έμφαση στη 
γαστρεντερική οδό έχει μελετηθεί σε πιθήκους cynomolgus σε δόσεις έως και 5 mg/kg (περίπου 15 
φορές μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση Kinpeygo στους ανθρώπους με βάση τη δόση 
ανά σωματικό βάρος) μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση από το στόμα για έως και 6 μήνες. 
Ούτε η μακροσκοπική παθολογοανατομική εξέταση ούτε η ιστοπαθολογική εξέταση έδειξε επιδράσεις 
στην γαστρεντερική οδό. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Περιεχόμενο καψακίου 
 
Σφαιρίδια σακχάρων (σακχαρόζη και άμυλο αραβοσίτου) 
Υπρομελλόζη 
Πολυαιθυλενογλυκόλη 
Κιτρικό οξύ μονοϋδρικό 
Αιθυλοκυτταρίνη 
Τριγλυκερίδια μέσης αλύσου 
Ελαϊκό οξύ 
 
Κέλυφος καψακίου 
 
Υπρομελλόζη 
Πολυαιθυλενογλυκόλη 
Τιτανίου διοξείδιο (Ε171) 
Συμπολυμερή μεθακρυλικού οξέος – μεθακρυλικού μεθυλεστέρα 
Τάλκης 
Σεβακικός διβουτυλεστέρας 
 
Μελάνι εκτύπωσης 
 
Κόμμεα λάκκας 
Σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172) 
 
6.2 Ασυμβατότητες 
 
Δεν εφαρμόζεται. 
 
6.3 Διάρκεια ζωής 
 
3 χρόνια 
 
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
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Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 
 
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Λευκή φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με λευκό πώμα ασφαλείας για παιδιά 
από πολυπροπυλένιο (PP) με επαγωγική σφραγίδα. 
Μέγεθος συσκευασίας: 1 φιάλη περιέχει 120 σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης και 
πολυσυσκευασίες που περιέχουν 360 (3 συσκευασίες των 120) σκληρά καψάκια ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης. 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
 
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
 
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Γερμανία  
 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/22/1657/001 
EU/1/22/1657/002 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 15 Ιουλίου 2022 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. 
 
  

http://www.ema.europa.eu/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

A. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 

 
B. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 

C. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
D. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
E. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ 
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A. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΤΙΔΩΝ 

 
Όνομα και διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων 
 
Tjoapack Netherlands B.V. 
Nieuwe Donk 9 
4879 AC Etten-Leur 
Νoord-Brabant 
Ολλανδία 

 
B. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
C. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
• Εκθέσεις περιοδικής παρακολούθησης της ασφάλειας (PSURs) 
 
Οι απαιτήσεις για την υποβολή των PSURs για το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν ορίζονται 
στον κατάλογο με τις ημερομηνίες αναφοράς της Ένωσης (κατάλογος EURD) που παρατίθεται 
στην παράγραφο 7, του άρθρου 107γ, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και κάθε επακόλουθης 
επικαιροποίησης όπως δημοσιεύεται στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τα φάρμακα. 
 
Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) θα υποβάλει την πρώτη PSUR για το προϊόν μέσα σε 6 
μήνες από την έγκριση. 
 
 
D. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
• Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου (ΣΔΚ) 

 
Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) θα διεξαγάγει τις απαιτούμενες δραστηριότητες και 
παρεμβάσεις φαρμακοεπαγρύπνησης όπως παρουσιάζονται στο συμφωνηθέν ΣΔΚ που 
παρουσιάζεται στην ενότητα 1.8.2 της άδειας κυκλοφορίας και οποιεσδήποτε επακόλουθες 
εγκεκριμένες επικαιροποιήσεις του ΣΔΚ. 
 
Ένα επικαιροποιημένο ΣΔΚ θα πρέπει να κατατεθεί: 

• Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, 
• Οποτεδήποτε τροποποιείται το σύστημα διαχείρισης κινδύνου, ειδικά ως αποτέλεσμα λήψης 

νέων πληροφοριών που μπορούν να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στη σχέση οφέλους-κινδύνου 
ή ως αποτέλεσμα της επίτευξης ενός σημαντικού οροσήμου (φαρμακοεπαγρύπνηση ή 
ελαχιστοποίηση κινδύνου). 

 
 
E. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟ 
ΟΡΟΥΣ 

 
Δεδομένου ότι αυτή είναι μια άδεια κυκλοφορίας με έγκριση υπό όρους και σύμφωνα με το άρθρο 14-
α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, ο ΚΑΚ θα ολοκληρώσει, εντός του δηλωμένου χρονικού 
πλαισίου τα ακόλουθα μέτρα: 
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Περιγραφή Αναμενόμενη 
ημερομηνία 

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της 
βουδεσονίδης για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς νεφροπάθειας ανοσοσφαιρίνης Α 
(IgAN) και, ειδικότερα, για την αξιολόγηση των κλινικών συνεπειών της μείωσης 
της πρωτεϊνουρίας, όπως μετράται βάσει του eGFR, ο ΚΑΚ θα υποβάλει τα 
αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένης επίσης ανάλυσης σύνθετης κλινικής 
έκβασης και ευαισθησίας σύμφωνα με τη βασική θεραπεία) του Μέρους Β της 
μελέτης Nef-301, μιας τυχαιοποιημένης, διπλά τυφλής, πολυκεντρικής μελέτης 
φάσης 3 για τη σύγκριση της βουδεσονίδης με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με 
πρωτοπαθή IgAN και ιστορικό θεραπείας με βελτιστοποιημένους αναστολείς RAS. 

3ο τρίμηνο 
του 2023 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 
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A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Κουτί 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Kinpeygo 4 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
βουδεσονίδη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε καψάκιο περιέχει 4 mg βουδεσονίδης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Σακχαρόζη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό 
 
120 σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Να καταπίνονται ολόκληρα με νερό το πρωί, μία ώρα πριν από το γεύμα. Μην ανοίγετε, μην 
συνθλίβετε ή μην μασάτε. 
 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 
 
Από το στόμα. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
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9. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
10. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Γερμανία  
 
11. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/22/1657/001 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
13. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Kinpeygo 4 mg 
 
 
15. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ (2D) 
 
Δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (2D) που φέρει τον περιληφθέντα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. 
 
 
 
16. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 
PC 
SN 
NN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Ετικέτα φιάλης. 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Kinpeygo 4 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
βουδεσονίδη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε καψάκιο περιέχει 4 mg βουδεσονίδης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Σακχαρόζη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό 
 
120 σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης. 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Να καταπίνονται ολόκληρα με νερό το πρωί, μία ώρα πριν από το γεύμα. Μην ανοίγετε, μην 
συνθλίβετε ή μην μασάτε. 
 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 
 
Από το στόμα. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
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9. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
10. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Γερμανία  
 
11. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/22/1657/001 120 σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
EU/1/22/1657/002 360 σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης (3 συσκευασίες των 120). 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
13. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
 
 
15. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ (2D) 
 
 
16. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΚΟΥΤΙ ΦΙΑΛΗΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ME BLUE BOX) 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Kinpeygo 4 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
βουδεσονίδη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε καψάκιο περιέχει 4 mg βουδεσονίδης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Σακχαρόζη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό 
 
Πολυσυσκευασία: 360 (3 συσκευασίες των 120) σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Να καταπίνονται ολόκληρα με νερό το πρωί, μία ώρα πριν από το γεύμα. Μην ανοίγετε, μην 
συνθλίβετε ή μην μασάτε. 
 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 
 
Από το στόμα. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
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9. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
 
10. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Γερμανία  
 
11. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/22/1657/002  
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
13. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Kinpeygo 4 mg 
 
 
15. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ (2D) 
 
Δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (2D) που φέρει τον περιληφθέντα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. 
 
 
 
16. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 
PC 
SN 
NN 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΟΥΤΙ ΦΙΑΛΗΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ BLUE BOX ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
UNIQUE IDENTIFIER) 
 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Kinpeygo 4 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
βουδεσονίδη 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Κάθε καψάκιο περιέχει 4 mg βουδεσονίδης. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Σακχαρόζη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό 
 
120 σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης. 
Μέρος πολυσυσκευασίας, δεν πωλείται ξεχωριστά. 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Να καταπίνονται ολόκληρα με νερό το πρωί, μία ώρα πριν από το γεύμα. Μην ανοίγετε, μην 
συνθλίβετε ή μην μασάτε. 
 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. 
 
Από το στόμα. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
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9. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
10. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Γερμανία  
 
11. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/1/22/1657/002 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
13. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Kinpeygo 4 mg 
 
15. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ (2D) 
 
 
16. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
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B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή 
 

Kinpeygo 4 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
βουδεσονίδη 

 
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο 

προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο 
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 
 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 

φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. 
 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το 

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της 
ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας. 

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό 
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλ. παράγραφο 4. 

 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 
1. Τι είναι το Kinpeygo και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Kinpeygo 
3. Πώς να πάρετε το Kinpeygo 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσετε το Kinpeygo 
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 

 
 
1. Τι είναι το Kinpeygo και ποια είναι η χρήση του 
 
Το Kinpeygo περιέχει τη δραστική ουσία βουδεσονίδη, ένα κορτικοστεροειδές φάρμακο το οποίο δρα 
κυρίως τοπικά στο έντερο για τη μείωση της φλεγμονής που σχετίζεται με την πρωτοπαθή 
νεφροπάθεια ανοσοσφαιρίνης Α (IgA). 
 
Το Kinpeygo χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς νεφροπάθειας IgA σε ενήλικες 
ηλικίας 18 ετών και άνω. 
 
 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Kinpeygo 
 
Μην πάρετε το Kinpeygo: 
- Σε περίπτωση αλλεργίας στη βουδεσονίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του 

φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). 
- Εάν έχετε μειωμένη λειτουργία του ήπατος την οποία ο γιατρός σας έχει χαρακτηρίσει 

«σοβαρή». 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Kinpeygo: 
• Αν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση. 
• Αν έχετε ηπατικά προβλήματα. 
• Αν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα κορτικοστεροειδή. 
• Αν είχατε πρόσφατα λοίμωξη. 



29 

• Αν πάσχετε από ενεργό ή λανθάνουσα λοίμωξη από φυματίωση, από μυκητιασικές, 
βακτηριακές, συστημικές ιογενείς ή παρασιτικές λοιμώξεις που δεν έχουν υποβληθεί σε 
θεραπεία ή από απλό έρπητα των οφθαλμών. 

• Αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. 
• Αν πάσχετε από διαβήτη — ή αν κάποιος στην οικογένειά σας έχει διαβήτη. 
• Αν έχετε εύθραυστα οστά (οστεοπόρωση). 
• Αν έχετε έλκη στομάχου. 
• Αν έχετε γλαύκωμα (αυξημένη πίεση στο μάτι) ή καταρράκτη — ή αν κάποιος στην οικογένειά 

σας έχει γλαύκωμα (αυξημένη πίεση στο μάτι). 
 
Αν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενδέχεται να διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα και το αν 
αυτό το φάρμακο εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για εσάς. 
 
Προσέξτε για ανεπιθύμητες ενέργειες 
Αν έχετε θολή όραση ή άλλα προβλήματα όρασης, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλ. παράγραφο 4. 
 
Ανεμευλογιά ή ιλαρά 
Ασθένειες όπως η ανεμευλογιά και η ιλαρά μπορεί να γίνουν πιο σοβαρές αν παίρνετε αυτό το 
φάρμακο. Αν δεν έχετε ακόμη προσβληθεί από αυτές τις ασθένειες, παραμείνετε μακριά από άτομα με 
ανεμευλογιά ή ιλαρά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αυτό το φάρμακο. Ενημερώστε τον γιατρό 
σας αν νομίζετε ότι έχετε προσβληθεί από ανεμευλογιά ή ιλαρά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 
αυτό το φάρμακο. 
 
Έλεγχοι επινεφριδιακής λειτουργίας 
Το Kinpeygo μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα των ελέγχων επινεφριδιακής λειτουργίας (δοκιμή 
διέγερσης ACTH) που συστήνει ο γιατρός σας. Ενημερώστε τους γιατρούς σας ότι παίρνετε το 
Kinpeygo πριν υποβληθείτε σε τυχόν εξετάσεις. 
 
Παιδιά και έφηβοι 
Το Kinpeygo δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η 
χρήση αυτού του φαρμάκου σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχει μελετηθεί. 
 
Άλλα φάρμακα και Kinpeygo 
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να 
πάρετε άλλα φάρμακα. Σε αυτά περιλαμβάνονται φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, 
καθώς και φάρμακα φυτικής προέλευσης. 
 
Αυτό συμβαίνει επειδή τα καψάκια Kinpeygo μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο δράσης ορισμένων 
φαρμάκων και ορισμένα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν τα καψάκια Kinpeygo. 
 
Συγκεκριμένα, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω φάρμακα: 
• Κετοκοναζόλη ή ιτρακοναζόλη — για τη θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από 

μύκητα. 
• Φάρμακα για τον ιό HIV που ονομάζονται «αναστολείς πρωτεάσης» — όπως η ριτοναβίρη, η 

ινδιναβίρη και η σακιναβίρη. 
• Ερυθρομυκίνη — αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων. 
• Κυκλοσπορίνη — χρησιμοποιείται για την καταστολή του ανοσοποιητικού σας συστήματος. 
• Καρβαμαζεπίνη — για προβλήματα επιληψίας και νευραλγίας. 
• Καρδιακές γλυκοσίδες —όπως η διγοξίνη—, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία 

καρδιακών παθήσεων. 
• Διουρητικά — για την απομάκρυνση της περίσσειας υγρού από τον οργανισμό. 
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Εάν ισχύει κάτι από τα παραπάνω για εσάς (ή εάν έχετε αμφιβολίες), επικοινωνήστε με τον γιατρό ή 
τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε Kinpeygo. 
 
Το Kinpeygo με τροφή και ποτό 
Μην τρώτε γκρέιπφρουτ ή μην πίνετε χυμό γκρέιπφρουτ όσο παίρνετε το Kinpeygo. Μπορεί να 
επηρεάσει τον τρόπο δράσης του φαρμάκου. 
 
Κύηση και θηλασμός 
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, 
ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. 
 
Μην πάρετε αυτό το φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα τον 
γιατρό σας. 
 
Μην πάρετε αυτό το φάρμακο εάν θηλάζετε, εκτός εάν έχετε συμβουλευτεί τον γιατρό σας. Η 
βουδεσονίδη απεκκρίνεται σε μικρές ποσότητες στο μητρικό γάλα. Ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να 
αποφασίσετε αν θα πρέπει να συνεχίσετε τη θεραπεία και να μην θηλάζετε ή αν θα πρέπει να 
διακόψετε τη θεραπεία κατά το διάστημα που το μωρό σας θηλάζει. 
 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων 
Το Kinpeygo δεν αναμένεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε 
μηχανήματα. 
 
Το Kinpeygo περιέχει σακχαρόζη 
Εάν ο γιατρός σας σάς ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον 
γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. 
 
 
3. Πώς να πάρετε το Kinpeygo 
 
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 
αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
 
Πώς να το πάρετε 
Η συνιστώμενη δόση του Kinpeygo είναι 16 mg (4 καψάκια Kinpeygo 4 mg) μία φορά την ημέρα. 
Να το παίρνετε το πρωί, τουλάχιστον 1 ώρα πριν από το γεύμα. 
• Να το καταπίνετε ολόκληρο με ένα ποτήρι νερό. 
• Μην το ανοίγετε, μην το συνθλίβετε ή μην το μασάτε, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει 

την αποδέσμευση του φαρμάκου. Τα καψάκια έχουν ειδική επικάλυψη για να διασφαλίζεται ότι 
το φάρμακο αποδεσμεύεται στο σωστό τμήμα του εντέρου σας. 

 
Όταν η θεραπεία πρόκειται να διακοπεί, ο γιατρός σας θα μειώσει τη δόση στα 8 mg (2 καψάκια 
Kinpeygo 4 mg) μία φορά την ημέρα για τις τελευταίες 2 εβδομάδες θεραπείας. Αν κριθεί απαραίτητο 
από τον γιατρό σας, η δόση μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί στα 4 mg μία φορά την ημέρα (1 καψάκιο 
Kinpeygo 4 mg) για ακόμη 2 εβδομάδες. 
 
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Kinpeygo από την κανονική 
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Kinpeygo από την κανονική, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό ή τον 
φαρμακοποιό σας. Πάρτε το κουτί μαζί σας. 
 
Εάν πήρατε μεγαλύτερη δόση από την κανονική για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να 
εμφανιστούν οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4. 
 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Kinpeygo 
Εάν παραλείψετε μια δόση Kinpeygo, περιμένετε και πάρτε το φάρμακο την επόμενη ημέρα, όπως 
συνήθως. 
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
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Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Kinpeygo 
Μην σταματήσετε να παίρνετε το Kinpeygo χωρίς να το συζητήσετε πρώτα με τον γιατρό σας. Εάν 
σταματήσετε ξαφνικά να παίρνετε το φάρμακο, μπορεί να αρρωστήσετε. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή 
τον φαρμακοποιό σας. 
 
 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν 
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες 
ενέργειες με αυτό το φάρμακο: 
 
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα) 
 
• Αυξημένη αρτηριακή πίεση 
• Οίδημα των χεριών ή των ποδιών — όπως πρήξιμο των αστραγάλων 
• Χαρακτηριστικά που μοιάζουν με το σύνδρομο Cushing, όπως στρογγυλεμένο πρόσωπο, 

αυξημένη τριχοφυΐα, αύξηση βάρους και ακμή 
• Δυσπεψία 
• Μυϊκές κράμπες 
• Εξάνθημα ή κνησμός στο δέρμα 
• Αύξηση βάρους 
• Σακχαρώδης διαβήτης 

 
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 1.000 άτομα) 
 
• Θολή όραση 
 
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών 
χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του εθνικού 
συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.* Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων 
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια 
του παρόντος φαρμάκου. 
 
 
5. Πώς να φυλάσσετε το Kinpeygo 
 
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. 
 
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και 
στην ετικέτα της φιάλης. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. 
 
Το φάρμακο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 
 
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον 
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα 
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το Kinpeygo 
- Η δραστική ουσία είναι η βουδεσονίδη. Κάθε σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

περιέχει 4 mg βουδεσονίδης. 
 
- Τα άλλα συστατικά είναι: 
Περιεχόμενο καψακίου: Σφαιρίδια σακχάρων (σακχαρόζη και άμυλο αραβοσίτου), υπρομελλόζη, 
πολυαιθυλενογλυκόλη, κιτρικό οξύ μονοϋδρικό, αιθυλοκυτταρίνη, τριγλυκερίδια μέσης αλύσου, 
ελαϊκό οξύ (βλ. επίσης παράγραφο 2 «Το Kinpeygo περιέχει σακχαρόζη»). 
Επικάλυψη καψακίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, τιτανίου διοξείδιο (E171), συμπολυμερή 
μεθακρυλικού οξέος – μεθακρυλικού μεθυλεστέρα, τάλκης, σεβακικός διβουτυλεστέρας, 
Μελάνι εκτύπωσης: Κόμμεα λάκκας, σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172). 
 
Εμφάνιση του Kinpeygo και περιεχόμενα της συσκευασίας 
Τα σκληρά καψάκια Kinpeygo 4 mg ελεγχόμενης αποδέσμευσης είναι αδιαφανή καψάκια 
επικαλυμμένα με λευκό χρώμα, των 19 mm, με τυπωμένη την ένδειξη «CAL10 4MG» με μαύρο 
μελάνι. 
 
Τα καψάκια διατίθενται σε λευκή φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με λευκό 
πώμα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο (PP) με επαγωγική σφραγίδα. 
 
Αυτό το φάρμακο διατίθεται σε φιάλες που περιέχουν 120 σκληρά καψάκια ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης και σε πολυσυσκευασίες των 360 σκληρά καψακίων ελεγχόμενης αποδέσμευσης που 
αποτελούνται από 3 φιάλες, καθεμία από τις οποίες περιέχει 120 σκληρά καψάκια ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης. 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Γερμανία  
 
Παρασκευαστής 
Tjoapack Netherlands B.V. 
Nieuwe Donk 9 
4879 AC Etten-Leur 
Νoord-Brabant 
Ολλανδία 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας : 
 
België/Belgique/Belgien  
EG (Eurogenerics) NV  
Tél/Tel: +32 24797878 

Lietuva  
UAB „STADA Baltics“ 
Tel: +370 52603926 

  
България  
STADA Bulgaria EOOD  
Teл.: +359 29624626 

Luxembourg/Luxemburg  
EG (Eurogenerics) NV  
Tél/Tel: +32 24797878 

  
Česká republika  
STADA PHARMA CZ s.r.o. 
Tel: +420 257888111 

Magyarország  
STADA Hungary Kft  
Tel.: +36 18009747 
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Danmark 
STADA Nordic ApS 
Tlf: +45 44859999 

Malta 
Pharma.MT Ltd. 
Tel: + 356 21337008 

  
Deutschland  
STADAPHARM GmbH  
Tel: +49 61016030 

Nederland  
Centrafarm B.V.  
Tel.: +31 765081000 

  
Eesti 
UAB „STADA Baltics“  
Tel: +370 52603926 

Norge  
STADA Nordic ApS 
Tlf: +45 44859999 

  
Ελλάδα 
STADA Arzneimittel AG  
Τηλ: +30 2106664667 

Österreich 
STADA Arzneimittel GmbH  
Tel: +43 136785850 

  
España 
Laboratorio STADA, S.L.  
Tel: +34 934738889 

Polska 
STADA Poland Sp. z o.o. 
Tel: +48 227377920 

  
France 
EG Labo - Laboratoires EuroGenerics  
Tél: +33 146948686 

Portugal 
Stada, Lda. 
Tel: +351 211209870 

  
Hrvatska 
STADA d.o.o. 
Tel: +385 13764111 

România 
STADA M&D SRL  
Tel: +40 213160640 

  
Ireland 
Clonmel Healthcare Ltd.  
Tel: +353 526177777 

Slovenija 
Stada d.o.o. 
Tel: +386 15896710 

  
Ísland 
STADA Nordic ApS 
 Tlf: +45 44859999 

Slovenská republika 
STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.  
Tel: +421 252621933 

  
Italia 
EG SpA 
Tel: +39 028310371 

Suomi/Finland 
STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike  
Puh/Tel: +358 207416888 

  
Κύπρος 
STADA Arzneimittel AG  
Τηλ: +30 2106664667 

Sverige 
STADA Nordic ApS  
Tel: +45 44859999 

  
Latvija 
UAB „STADA Baltics“  
Tel: +370 52603926 

United Kingdom (Northern Ireland) 
STADA Arzneimittel AG  
Tel: +49 61016030 

 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {MM/2022}. 
 
Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί με τη διαδικασία που αποκαλείται «έγκριση υπό όρους». Αυτό 
σημαίνει ότι αναμένονται περισσότερες αποδείξεις σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν. 
 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τις νέες πληροφορίες για το 
φάρμακο αυτό και θα επικαιροποιεί το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης αναλόγως. 
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