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1. IME ZDRAVILA 

 

Namuscla 167 mg trde kapsule 

 

 

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 

 

Ena kapsula vsebuje meksiletinijev klorid, ki ustreza 166,62 mg meksiletina. 

 

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 

 

 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA 

 

Trda kapsula (kapsula). 

 

Kapsule Namuscla so kapsule iz trde želatine švedsko rdeče barve (20 mm), napolnjene z belim 

praškom. 

 

 

4. KLINIČNI PODATKI 

 

4.1 Terapevtske indikacije 

 

Zdravilo Namuscla je indicirano za simptomatsko zdravljenje miotonije pri odraslih bolnikih z 

nedistrofičnimi miotoničnimi motnjami. 

 

4.2 Odmerjanje in način uporabe 

 

Odmerjanje 

 

Priporočen začetni odmerek meksiletina je 167 mg dnevno (1 kapsula na dan). Po najmanj enem tednu 

zdravljenja je mogoče glede na klinični odziv dnevni odmerek zvišati na 333 mg dnevno (2 kapsuli na 

dan). Po vsaj še enem dodatnem tednu zdravljenja je mogoče glede na klinični odziv dnevni odmerek 

ponovno zvišati na 500 mg dnevno (3 kapsule na dan).  

Za vzdrževalno zdravljenje je glede na intenzivnost simptomov in klinični odziv potreben odmerek 

med 167 mg in 500 mg dnevno (1 do 3 kapsule na dan), ki jih je treba redno jemati tekom dneva. 

 

Odmerek ne sme preseči 500 mg/dan. Treba je izvajati redno ponovno ocenjevanje učinkovitosti, da se 

prepreči dolgotrajno zdravljenje pri bolnikih, ki se ne odzivajo, ali pri katerih ni koristi od zdravljenja.  

Pred začetkom zdravljenja z meksiletinom je treba podrobno in skrbno oceniti delovanje srca; med 

zdravljenjem z meksiletinom je treba spremljanje srca nadaljevati in ga uporabiti kot merilo za stanje 

srca (glejte kontraindikacije v poglavju 4.3 in opozorila v poglavju 4.4). 

 

Bolniki s srčnimi boleznimi 

Pri spremembi odmerka meksiletina ali če bolniki sočasno z meksiletinom jemljejo zdravila, dovzetna 

za vpliv na srčno prevodnost, je treba take bolnike skrbno spremljati s snemanjem EKG (zlasti bolnike 

z anomalijami prevodnosti) (glejte poglavji 4.3 in 4.4).  

 

Starejši 

Izkušnje z meksiletinom pri bolnikih z miotoničnimi motnjami nad 65 let so omejene. Na podlagi 

farmakokinetičnih lastnosti meksiletina prilagoditev odmerka pri bolnikih nad 65 let ni potrebna.  

 

Okvara jeter 

Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro jeter je treba meksiletin uporabljati previdno. Pri njih se 

zvišanje odmerka priporoča šele po najmanj dveh tednih zdravljenja. 

Meksiletin se ne sme uporabljati pri bolnikih s hudo okvaro jeter (glejte poglavje 4.4). 
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Okvara ledvic 

Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro ledvic ni potrebna prilagoditev odmerka. Izkušnje z 

meksiletinom pri bolnikih s hudo okvaro ledvic so omejene. Uporaba meksiletina zato pri tej 

populaciji bolnikov ni priporočena (glejte poglavje 4.4). 

 

Pediatrična populacija 

Varnost in učinkovitost meksiletina pri otrocih in mladostnikih, starih od 0 do 18 let, nista bili 

dokazani. Podatkov ni na voljo. 

 

Bolniki s slabo in obsežno presnovo CYP2D6 

Pri bolnikih, ki slabo presnavljajo CYP2D6, se lahko pokažejo višje ravni meksiletina v krvi (glejte 

poglavje 5.2). Pred zvišanjem odmerka je treba počakati vsaj 7 dni, da se zagotovi, da so ravni v stanju 

dinamičnega ravnovesja, ne glede na polimorfizem CYP450 pri bolniku. 

 

Način uporabe  

 

Peroralna uporaba. 

 

Kapsule je treba pogoltniti z vodo, česar po možnosti ne storimo v ležečem položaju. V primeru 

prebavne intolerance je treba kapsule vzeti med obrokom. 

 

4.3 Kontraindikacije 

 

• Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. 

• Preobčutljivost na kateri koli lokalni anestetik  

• Ventrikularna tahiaritmija 

• Popoln srčni blok (tj. atrioventrikularni blok tretje stopnje) ali kateri koli srčni blok, ki je 

dovzeten za nastanek popolnega srčnega bloka (atrioventrikularni blok prve stopnje z izrazito 

podaljšanim intervalom PR (≥ 240 ms) in/ali širok kompleks QRS (≥ 120 ms), atrioventrikularni 

blok druge stopnje, kračni blok, bifascikularni in trifascikularni blok)  

• Miokardni infarkt (akutni ali pretekli), ali nenormalni valovi Q 

• Simptomatska koronarna arterijska bolezen  

• Srčno popuščanje s srednjim (40–49 %) in zmanjšanim (< 40 %) iztisnim deležem  

• Atrijska tahiaritmija, fibrilacija ali undulacija 

• Disfunkcija sinusnega vozla (vključno s sinusnim ritmom < 50 utr./min) 

• Sočasna uporaba z zdravili, ki inducirajo aritmije torsades de pointes (glejte poglavje 4.5) 

• Sočasna uporaba z zdravili z ozkim terapevtskim indeksom (glejte poglavje 4.5) 

 

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 

 

Srčni aritmični učinki 

 

Meksiletin lahko inducira aritmijo ali poudari obstoječo aritmijo, bodisi diagnosticirano ali brez 

diagnoze. Glejte tudi poglavji 4.3 in 4.5 glede povezave z drugimi zdravili z aritmičnimi učinki.  

 

Pred začetkom zdravljenja z meksiletinom je treba pri vseh bolnikih opraviti podroben in skrben 

pregled srca (EKG, 24- do 48-urno Holterjevo spremljanje in ehokardiografijo) za ugotovitev srčnega 

prenašanja meksiletina. Pregled srca se priporoča kmalu po začetku zdravljenja (npr. v 48 urah). 

 

Med zdravljenjem z meksiletinom in v povezavi s spremembami odmerka je treba pri bolnikih 

prilagoditi spremljanje srca glede na bolezensko stanje bolnikovega srca: 

 

• Pri bolnikih brez srčnih nepravilnosti je priporočljivo redno spremljanje EKG (vsaki dve leti ali 

pogosteje, če je to potrebno). 

• Pri bolnikih s srčnimi nepravilnostmi in tistih, ki so dovzetni za take nepravilnosti, je treba pred 

vsakim zvišanjem odmerka in po njem opraviti podroben pregled srca, vključno z EKG. Med 
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vzdrževalnim zdravljenjem se priporoča podroben pregled srca, vključno z EKG, 24- do 48-

urnim Holterjevim spremljanjem in ehokardiografijo najmanj enkrat letno ali pogosteje, če je to 

potrebno v sklopu rutinskega pregleda srca.  

 

Bolnike je treba seznaniti z začetnimi simptomi aritmij (omedlevica, palpitacije, bolečine v prsnem 

košu, težko dihanje, omotica, lipotimija in sinkopa) ter jim naročiti, naj takoj pokličejo urgentno 

pomoč, če se pojavijo simptomi aritmij.  

 

Pri srčnih boleznih, ki niso na seznamu v poglavju 4.3, je treba pri vsakem posameznem primeru 

pretehtati koristi antimiotoničnih učinkov meksiletina v odnosu do tveganja za srčne zaplete. 

Če se pojavi katera koli nepravilnost srčne prevodnosti ali kontraindikacija iz poglavja 4.3, je treba 

takoj prenehati z jemanjem meksiletina. 

 

Elektrolitska neravnovesja, kot so hipokaliemija, hiperkaliemija ali hipomagneziemija, lahko povečajo 

proaritmične učinke meksiletina. Zato je treba pri vsakem bolniku pred začetkom zdravljenja z 

meksiletinom opraviti elektrolitsko vrednotenje. Elektrolitsko neravnovesje je treba odpraviti pred 

dajanjem meksiletina in ga spremljati skozi celotno zdravljenje (pogostnost spremljanja je treba 

prilagoditi posameznemu bolniku). 

 

Reakcija na zdravilo z eozinofilijo in sistemskimi simptomi (Drug reaction with eosinophilia and 

systemic symptoms - DRESS) 

 

DRESS se nanaša na sindrom, ki v svoji polni obliki vključuje hude kožne erupcije, vročino, 

limfadenopatijo, hepatitis, hematološke motnje z eozinofilijo in atipičnimi limfociti ter lahko 

prizadene druge organe. Simptomi se običajno pojavijo 1–8 tednov po izpostavitvi zdravilu. Hude 

sistemske manifestacije so odgovorne za 10-odstotno smrtnost. Poročali so o pojavnosti DRESS med 1 

: 100 in 1 : 10.000 zdravljenih bolnikov.  

Kot možni vzrok je bilo opredeljenih več zdravil, vključno z antiepileptiki, antibiotiki in tudi 

meksiletinom. Pri bolnikih z znano preobčutljivostjo na meksiletin ali katero koli sestavino tega 

zdravila oziroma na kateri koli lokalni anestetik obstaja visoko tveganje za pojav DRESS, zato ne 

smejo prejemati meksiletina. 

 

Okvara jeter  

 

Izkušnje z meksiletinom pri bolnikih s hudo okvaro jeter so omejene. Uporaba meksiletina zato pri tej 

populaciji bolnikov ni dovoljena (glejte poglavje 4.2). 

 

Okvara ledvic  

 

Izkušnje z meksiletinom pri bolnikih s hudo okvaro ledvic so omejene. Uporaba meksiletina zato pri 

tej populaciji bolnikov ni priporočena (glejte poglavje 4.2).  

 

Epilepsija 

 

Epileptične bolnike je treba spremljati, saj lahko meksiletin poveča pogostnost napadov.  

 

Polimorfizem CYP2D6 

 

Polimorfizem CYP2D6 lahko vpliva na farmakokinetiko meksiletina (glejte poglavje 5.2). Pri 

bolnikih, ki slabo presnavljajo CYP2D6 ali jemljejo zaviralce CYP2D6 (glejte poglavje 4.5), je 

pričakovati višjo sistemsko izpostavljenost. Pred zvišanjem odmerka je treba počakati najmanj 7 dni, 

da se zagotovi, da so ravni v stanju dinamičnega ravnovesja in toleranco meksiletina pri vseh bolnikih, 

ne glede na polimorfizem CYP450.  
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Kajenje 

 

Kajenje vpliva na farmakokinetiko meksiletina (glejte poglavje 4.5). Odmerek meksiletina bo morda 

treba zvišati, če bolnik začne kaditi oziroma znižati, če preneha kaditi. 

 

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 

 

Farmakodinamično medsebojno delovanje 

 

Antiaritmiki, ki inducirajo aritmije torsades de pointes (antiaritmiki razreda Ia, Ic in III): 

Sočasno jemanje meksiletina in antiaritmikov, ki inducirajo aritmije torsades de pointes (razred Ia: 

kinidin, prokainamid, dizopiramid, ajmalin; razred Ic: enkainid, flekainid, propafenon, moricizin; 

razred III: amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, dronedaron, vernakalant) poveča tveganje za 

potencialno smrtne aritmije torsades de pointes. Sočasna uporaba meksiletina in antiaritmikov, ki 

inducirajo aritmije torsades de pointes je kontraindicirana (glejte poglavje 4.3). 

 

Drugi antiaritmiki (antiaritmiki razredov Ib, II in IV): 

Razen v izjemnih primerih sočasna uporaba meksiletina in drugih razredov antiaritmikov (razred Ib: 

lidokain, fenitoin, tokainid; razred II: propranolol, esmolol, timolol, metoprolol, atenolol, karvedilol, 

bisoprolol, nebivolol; razred IV: verapamil, diltiazem) ni priporočena zaradi povečanega tveganja za 

neželene učinke na srce (glejte poglavje 4.4). 

 

Farmakokinetično medsebojno delovanje 

 

Vpliv drugih zdravil na meksiletin 

 

Meksiletin je substrat za metabolične poti, ki vključujejo jetrne encime; pričakuje se inhibicija ali 

indukcija teh encimov, ki naj bi spremenila koncentracije meksiletina v plazmi.  

 

Zaviralci CYP1A2 in CYP2D6 

Sočasno jemanje meksiletina in zaviralca jetrnih encimov (zaviralci CYP1A2: ciprofloksacin, 

fluvoksamin, propafenon; zaviralca CYP2D6: propafenon, kinidin) znatno povečajo izpostavljenost 

meksiletinu in s tem povezano tveganje za neželene učinke meksiletina.  

V študiji medsebojnega delovanja z enim odmerkom se je očistek meksiletina pri sočasnem jemanju s 

fluvoksaminom, zaviralcem CYP1A2, zmanjšal za 38 %.  

Zato je lahko klinično in EKG spremljanje kot tudi prilagoditev odmerka meksiletina indicirano skozi 

celotno zdravljenje z zaviralcem CYP1A2 ali CYP2D6 in po njem. 

 

Induktorji CYP1A2 in CYP2D6 

Sočasno jemanje meksiletina in induktorja jetrnih encimov (induktor CYP1A2: omeprazol; induktorja 

CYP2D6: fenitoin, rifampicin) lahko zaradi povečane jetrne presnove zviša očistek in hitrost izločanja 

meksiletina, kar vodi v nižje plazemske koncentracije in razpolovno dobo meksiletina. 

V klinični študiji je sočasna uporaba meksiletina s fenitoinom povzročila znatno manjšo 

izpostavljenost meksiletinu (p < 0,003) zaradi boljšega očistka, kar se odraža v precej krajši razpolovni 

dobi izločanja (17,2 do 8,4 ure, p < 0,02). 

Posledično je treba na podlagi kliničnega odziva med zdravljenjem z induktorjem encima in po njem 

prilagoditi odmerek meksiletina.  

 

Po peroralni aplikaciji enojnih (167  mg) in večkratnih (83 mg dvakrat dnevno 8 dni) odmerkov 

meksiletina se skupni očistek meksiletina znatno poveča pri kadilcih (1,3- do 1,7-krat) zaradi indukcije 

CYP1A2, kar povzroči ustrezno manjšo razpolovno dobo izločanja in izpostavljenost zdravilu. 

Odmerek meksiletina bo morda treba zvišati, če bolnik med zdravljenjem z meksiletinom začne kaditi 

oziroma znižati, če preneha kaditi.  
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Vpliv meksiletina na druga zdravila  

 

Potencial meksiletina kot učinkovine, ki povzroča interakcije med zdravili, ni znan. Bolnike je treba 

pozorno spremljati, če sočasno jemljejo druga zdravila, s posebnim poudarkom na zdravila z ozkim 

terapevtskim oknom. 

 

Substrati CYP1A2 

Meksiletin je močan zaviralec CYP1A2, zato je lahko sočasna uporaba meksiletina z zdravili, ki jih 

presnavlja CYP1A2 (kot so teofilin, kofein, lidokain ali tizanidin), povezana s povečanjem plazemskih 

koncentracij sočasnega zdravila, kar lahko poveča ali podaljša terapevtske učinke in/ali neželene 

učinke zdravila, zlasti, če se meksiletin uporablja sočasno s substrati CYP1A2 z ozkim terapevtskim 

oknom, npr. teofilinom in tizanidinom. 

Treba je spremljati ravni substrata CYP1A2 v krvi, zlasti ob spremembi odmerka meksiletina. 

Razmisliti je treba o ustrezni prilagoditvi odmerka substrata CYP1A2.  

 

Kofein 

V klinični študiji z 12 udeleženci (5 zdravih oseb in 7 bolnikov s srčnimi aritmijami) se je očistek 

kofeina po jemanju meksiletina zmanjšal za 50 %. Povišane koncentracije kofeina ob sočasnem 

jemanju meksiletina so lahko skrb vzbujajoče pri bolnikih s srčno aritmijo. Zato je med zdravljenjem z 

meksiletinom priporočljivo zmanjšati vnos kofeina. 

 

Substrati OCT2 

Organski kationski prenašalec 2 (OCT2 - organic cation transporter 2) zagotavlja pomembno pot za 

absorpcijo kationskih spojin v ledvicah. Meksiletin lahko medsebojno deluje z drugimi zdravili, ki jih 

prenaša OCT2 (kot sta metformin in dofetilid). 

Pri sočasni uporabi meksiletina z drugimi substrati OCT2 je treba spremljati ravni substrata OCT2 v 

krvi, zlasti ob spremembi odmerka meksiletina. Razmisliti je treba o ustrezni prilagoditvi odmerka 

substrata OCT2.  

 

Substrati drugih encimov in prenašalcev 

Morebitno medsebojno delovanje meksiletina in substratov drugih običajnih encimov in prenašalcev 

ni bilo ugotovljeno; trenutno je uporaba meksiletina s katerim koli substratom z ozkim terapevtskim 

oknom, kot so digoksin, litij, fenitoin, teofilin in varfarin, kontraindicirana (glejte poglavje 4.3).  

 

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje 

 

Nosečnost 

 

Podatkov o uporabi meksiletina pri nosečnicah ni oziroma so omejeni. Omejeni klinični podatki o 

uporabi meksiletina pri nosečnicah kažejo, da meksiletin prehaja skozi posteljico in doseže plod. 

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost 

razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). 

Iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi meksiletina bolje izogibati. 

 

Dojenje 

 

Meksiletin se izloča v materino mleko. Podatki o učinku meksiletina na novorojenčke/dojenčke so 

nezadostni. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z 

meksiletinom, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za 

mater.  

 

Plodnost 

 

Učinkov meksiletina na plodnost pri ljudeh niso preučevali. Študije na živalih ne kažejo škodljivih 

učinkov na plodnost (glejte poglavje 5.3). 
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4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev 

 

Meksiletin ima lahko blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Po zaužitju odmerka 

meksiletina se lahko pojavi utrujenost, zmedenost ali zamegljen vid (glejte poglavje 4.8). 

 

4.8 Neželeni učinki 

 

Povzetek varnostnega profila 

 

Neželeni učinki, o katerih so najpogosteje poročali pri bolnikih, ki so se zdravili z meksiletinom, so 

bolečine v trebuhu (12 %), vrtoglavica (8 %) in nespečnost (12 %).  

Najresnejši neželeni učinki pri bolnikih, ki so se zdravili z meksiletinom, so reakcija na zdravilo z 

eozinofilijo ter sistemskimi simptomi in aritmija (atrioventrikularni blok, aritmija, ventrikularna 

fibrilacija).  

 

Seznam neželenih učinkov v preglednici 

 

Kategorije pogostnosti so oblikovane v skladu z naslednjimi konvencijami: zelo pogosti (≥ 1/10), 

pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1000), zelo redki 

(< 1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Zelo pogosti in pogosti 

neželeni učinki temeljijo na podatkih iz študije MYOMEX, manj pogosti neželeni učinki pa na 

podatkih po pridobitvi dovoljenja za promet. 

 

Bolezni krvi in limfatičnega sistema 

Neznana: levkopenija, trombocitopenija 

Bolezni imunskega sistema 

Zelo redki: reakcija na zdravilo z eozinofilijo in sistemskimi simptomi 

Neznana: lupusu podoben sindrom, eksfoliativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom  

Psihiatrične motnje 

Zelo pogosti: insomnija 

Pogosti: somnolenca 

Neznana: halucinacije, zmedenost  

Bolezni živčevja 

Pogosti: glavobol, parestezije, zamegljen vid  

Občasni: epileptični napadi, motnje govora 

Neznana: diplopia, disgevzija 

Ušesne bolezni, vključno z motnjami labirinta 

Pogosti: vrtoglavica 

Srčne bolezni 

Pogosti: tahikardija 

Občasni: bradikardija 

Neznana: atrioventrikularni blok  

Žilne bolezni 

Pogosti: zardevanje, hipotenzija 

Neznana: kolaps krvnega obtoka, vročinski oblivi 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora 

Neznana: pljučna fibroza 

Bolezni prebavil 

Zelo pogosti: bolečine v trebuhu 

Pogosti: navzea 

Neznana: driska, bruhanje, razjede in perforacija požiralnika 

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov 

Redki: motnje delovanja jeter 

Zelo redki: z zdravili povzročene poškodbe jeter, bolezni jeter, hepatitis 

Bolezni kože in podkožja 

Pogosti: akne 
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Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva 

Pogosti: bolečine v okončinah 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije 

Pogosti: utrujenost, astenija, nelagodje v prsih, splošen občutek slabosti 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. 

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih 

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni 

center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. 

 

4.9 Preveliko odmerjanje 

 

Simptomi 

 

O smrtnih izidih so poročali pri zaužitju akutnih prevelikih odmerkov 4,4 g meksiletinijevega klorida, 

a so preživetje zaznali tudi po akutnem prevelikem odmerjanju približno 4 g peroralnega 

meksiletinijevega klorida. 

 

Simptomi prevelikega odmerjanja meksiletina vključujejo nevrološke motnje (parestezijo, zmedenost, 

halucinacije, epileptične napade) in srčne bolezni (sinusno bradikardijo, hipotenzijo, kolaps in v 

skrajnih primerih srčni zastoj). 

 

Ukrepanje v primeru prevelikega odmerjanja 

 

Zdravljenje je v glavnem simptomatsko. Resnost simptomov lahko zahteva bolnišnični nadzor. V 

primeru bradikardije s hipotenzijo je treba uporabiti atropin intravensko. Pri epileptičnih napadih je 

treba uporabiti benzodiazepine. 

 

 

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 

 

5.1 Farmakodinamične lastnosti 

 

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za bolezni srca, antiaritmiki skupine IB, oznaka ATC: 

C01BB02. 

 

Mehanizem delovanja 

 

Meksiletin blokira natrijeve kanale z močnejšo jakostjo v primerih prekomernega pojava akcijskega 

potenciala (uporaba odvisna od bloka) in/ali podaljšano depolarizacijo (blok odvisen od napetosti), ki 

se pojavljajo v obolelem tkivu, namesto fiziološke razdražljivosti (mirovanje ali tonični blok). 

Meksiletin torej deluje predvsem na mišična vlakna, ki so predmet večkratnih sproščanj (kot so 

skeletne mišice). Izboljšuje miotonične simptome z zmanjševanjem okorelosti mišic na podlagi 

krajšega zamika pri sprostitvi mišice.  

 

Klinična učinkovitost in varnost 

 

Varnost in učinkovitost meksiletina pri nedistrofični miotoniji so ocenjevali v študiji MYOMEX, 

multicentrični, dvojno slepi, s placebom nadzorovani, navzkrižni (2 obdobji zdravljenja po 18 dni) 

študiji s 4-dnevnim obdobjem izpiranja pri 13 bolnikih s prirojeno miotonijo (MC - myotonia 

congenita) in pri 12 bolnikih s prirojeno paramiotonijo (PC - paramyotonia congenita). Starost celotne 

populacije študije se je gibala med 20 in 66 leti, približno 2/3 bolnikov pa je bilo moškega spola.V 

študijo so bili vključeni bolniki, pri katerih so se pojavili miotonični simptomi, ki so vključevali vsaj 

2 segmenta, in ki so vplivali na vsaj 3 vsakodnevne dejavnosti. Bolniki so bili v skladu z navzkrižno 

zasnovo randomizirani v skupini, ki sta vključevali naslednji dve zdravljenji: a) meksiletin z začetnim 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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odmerkom 167 mg/dan in titriranim s povečanim odmerkom 167 mg vsake 3 dni do maksimalnega 

odmerka 500 mg/dan po enem tednu ali b) placebo1.  

Primarno merilo učinkovitosti tako za MC kot za PC je bil rezultat resnosti okorelosti na podlagi 

samoocene bolnikov po vizualni analogni lestvici (Visual Analogue Scale – VAS). Lestvica VAS je 

zasnovana kot absolutno merilo s 100-milimetrsko ravno vodoravno linijo, pri kateri je na enem 

skrajnem koncu stanje »brez okorelosti« (0), na drugem pa »najhujša možna okorelost« (100). Glavni 

sekundarni opazovani dogodek so bile spremembe z zdravjem povezane kakovosti življenja, merjene 

individualno po lestvici nevrovaskularne kakovosti življenja (INQoL - individualised neuromuscular 

quality of life), ter čas potreben za dviganje s stola, hojo okrog stola in ponovno usedanje (test s 

stolom). 

Rezultati za primarne in ključne sekundarne opazovane dogodke so povzeti v spodnji preglednici. 

 

 Meksiletin Placebo 

Primarna analiza 

Rezultat okorelosti (VAS) (mm) 

  

Število udeležencev 25 25 

Srednja vrednost VAS ob izhodišču 71,0 81,0 

Srednja vrednost VAS na 18. dan 16,0 78,0 

Absolutna sprememba srednje vrednosti VAS glede na izhodišče –42,0 2,0 

Odstotek bolnikov z absolutno  

spremembo srednje vrednosti VAS glede na izhodišče ≥ 50 mm na 

18. dan 

12/21 

(57,1 %) 

3/22 

(13,6 %) 

Učinek zdravljenja (linearni mešani model učinka) p < 0,001 

Sekundarna analiza 

Test/-i s stolom 

  

Število udeležencev 25 25 

Povprečna vrednost (SD) ob izhodišču 7,3 (3,5) 

Povprečna vrednost (SD) na 18. dan 5,2 (1,6) 7,5 (4,1) 

Povprečna (SD) absolutna sprememba glede na izhodišče –2,1 (2,9) 0,2 (1,6) 

Učinek zdravljenja (Wilcoxonov test vsote rangov)  p = 0,0007 

Sekundarna analiza 

Individualna nevrovaskularna kakovost življenja – splošna kakovost 

življenja 

  

Število udeležencev 25 25 

Srednja vrednost ob izhodišču 51,1 

Srednja vrednost na 18. dan 23,3 48,3 

Srednja absolutna sprememba glede na izhodišče –25,0 1,1 

Učinek zdravljenja (linearni mešani model) p < 0,001 

Sekundarna analiza 

Indeks globalnega kliničnega vtisa učinkovitosti (Clinical Global 

Impression – CGI) 

  

Število udeležencev 25 25 

CGI, kot so učinkovitost presodili raziskovalci  22 (91,7 %) 5 (20,0 %) 

CGI, kot so učinkovitost presodili bolniki  23 (92,0 %) 6 (24,0 %) 

Učinek zdravljenja (McNemarjev test)  p < 0,001 

Sekundarna analiza 

Preferenca med obema obdobjema zdravljenja 

  

Število udeležencev 25 25 

Preferenčno obdobje 20 (80,0 %) 5 (20,0 %) 

Učinek zdravljenja (bionomski test)  p = 0,0041 

Sekundarna analiza   

 
1 Poročilo o klinični študiji navaja odmerek 200 mg, ki je količina meksiletinijevega klorida (kar ustreza 

166,62 mg meksiletina) 
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Klinična lestvica miotonije – globalno točkovanje resnosti 

Število udeležencev 25 25 

Povprečna vrednost (SD) ob izhodišču 53,8 (10,0) 

Povprečna vrednost (SD) na 18. dan 24,0 (17,1) 47,6 (23,3) 

Povprečna (SD) absolutna sprememba glede na izhodišče –29,8 (16,0) –6,2 (19,0) 

Učinek zdravljenja (linearni mešani model) p < 0,001 

Sekundarna analiza 

Klinična lestvica miotonije – globalna ocena nezmožnosti 

  

Število udeležencev 25 25 

Povprečna vrednost (SD) ob izhodišču 7,8 (2,8) 

Povprečna vrednost (SD) na 18. dan 2,7 (2,6) 7,0 (3,8) 

Povprečna (SD) absolutna sprememba glede na izhodišče –5,1 (3,1) –0,8 (3,4) 

Učinek zdravljenja (linearni mešani model) p < 0,001 

 

 

 

Pediatrična populacija 

 

Evropska agencija za zdravila je odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom 

Namuscla za vse podskupine pediatrične populacije pri simptomatskem zdravljenju miotoničnih 

motenj (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2). 

 

5.2 Farmakokinetične lastnosti 

 

Absorpcija 

 

Meksiletin se hitro in skoraj popolnoma absorbira pri peroralni uporabi z biološko uporabnostjo okoli 

90 % pri zdravih osebah. Največje plazemske koncentracije po peroralnem odmerjanju se pojavijo v 2 

do 3 urah. Po ponovnem odmerjanju niso zaznali opaznega kopičenja meksiletina.  

Hrana ne vpliva na hitrost ali obseg absorpcije meksiletina. Meksiletin je tako mogoče jemati s hrano 

ali brez. 

 

Porazdelitev 

 

Meksiletin se v telesu hitro porazdeli; njegov volumen porazdelitve je velik in se pri zdravih 

posameznikih giblje med 5 in 9 l/kg.  

Meksiletin se šibko veže na plazemske proteine (55 %).  

Meksiletin prehaja skozi placento in difundira v materino mleko. 

 

Biotransformacija 

 

Meksiletin se večinoma (90 %) presnavlja v jetrih, pri čemer je primarna pot presnove CYP2D6, 

čeprav je tudi substrat za CYP1A2. Presnovna razgradnja poteka preko različnih poti, vključno z 

aromatsko in alifatsko hidroksilacijo, dealkilacijo, deaminacijo in N-oksidacijo. Več nastalih 

metabolitov je podvrženo nadaljnji konjugaciji z glukuronsko kislino (faza II presnove); med njimi so 

glavni metaboliti p-hidroksimeksiletin, hidroksi-metilmeksiletin in N-hidroksimeksiletin. 

Vpliv fenotipa CYP2D6 na presnovo meksiletina je bil temeljito raziskan. Za farmakokinetiko 

meksiletina je značilen bistveno nižji skupni in ledvični očistek, kar povzroči daljši razpolovni čas 

izločanja, večjo izpostavljenost in nižji volumen porazdelitve pri osebah, ki ga slabo presnavljajo, v 

primerjavi z osebami z močno presnovo. 

 

Približno 10 % ga nespremenjenega izločijo ledvice. 
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Izločanje 

 

Meksiletin se pri ljudeh izloča počasi (s povprečno razpolovno dobo izločanja 10 ur, ki variira od 5 do 

15 ur). 

Izločanje meksiletina v glavnem poteka preko ledvic (90 % odmerka, vključno z 10 % 

nespremenjenega meksiletina).  

 

Izločanje meksiletina se lahko poveča pri kislem pH urina v primerjavi z normalnim ali alkalnim pH. 

V klinični študiji se je 51 % odmerka meksiletina izločilo skozi ledvice, ko je bila pH vrednost urina 5, 

v primerjavi z 10 % pri urinu z normalno pH vrednostjo. Ni pričakovati, da bi spremembe pH 

vrednosti urina  vplivale na varnost ali učinkovitost. 

 

Linearnost/nelinearnost 

 

Linearno razmerje med odmerkom meksiletina in koncentracijo v plazmi so opazili v razponu 

odmerkov od 83 do 500 mg. 

 

Posebne populacije 

 

Polimorfizem CYP2D6 

Polimorfizem CYP2D6 vpliva na farmakokinetiko meksiletina. Pri posameznikih s slabo presnovo 

CYP2D6 so opažene višje koncentracije meksiletina kot pri osebah s srednjo (tj. običajno) ali izjemno 

hitro presnovo CYP2D6. V spodnji preglednici so navedeni deleži različnih etničnih populacij v teh 

razredih. 

 

 

Etnična populacija Slaba presnova 

(SP) 

Običajna presnova 

(OP) 

Izjemno hitra 

presnova (IHP) 

Belci Do 10 % 1–2 % Do 10 % 

Afričani Do 10 % – Do 5 % 

Azijci Do 5 % Več kot 50 % Do 2 % 

 

 

Telesna masa 

V populacijski farmakokinetični analizi je bilo ugotovljeno, da telesnamasa vpliva na farmakokinetiko 

meksiletina. 

 

Starost 

Pri odraslih starost nima klinično pomembnega vpliva na izpostavljenost meksiletinu. 

 

5.3 Predklinični podatki o varnosti 

 

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih 

odmerkih in vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja ne kažejo posebnega tveganja za človeka. 

 

Glavni opaženi učinki pri podganah in/ali psih so bili bruhanje, driska, tremor, ataksija, krči in 

tahikardija. Vendar te študije niso bile izvedene v skladu s sodobnimi standardi, zato imajo omejen 

klinični pomen. 

Študije kancerogenega potenciala pri podganah so bile negativne, vendar niso bile izvedene skladno s 

trenutno veljavnimi standardi, zato njihov klinični pomen ni znan. Negativni genotoksični potencial ne 

pomeni povečanega tveganja za nastanek rakastih bolezni pri zdravljenju z meksiletinom. 
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6. FARMACEVTSKI PODATKI 

 

6.1 Seznam pomožnih snovi 

 

Vsebina kapsule 

 

koruzni škrob 

brezvodni koloidni silicijev dioksid 

magnezijev stearat 

 

Ovojnica kapsule 

 

železov (III) oksid (E 172)  

titanov dioksid (E 171) 

želatina 

 

6.2 Inkompatibilnosti 

 

Navedba smiselno ni potrebna. 

 

6.3 Rok uporabnosti 

 

3 leta 

 

6.4 Posebna navodila za shranjevanje 

 

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. 

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago. 

 

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina  

 

Kapsule so pakirane v pretisne omote iz aluminija/PVC/PVDC po 30, 50, 100 ali 200 kapsul.  

 

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. 

 

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje zdravila  

 

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 

 

 

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 

 

Lupin Europe GmbH 

Hanauer Landstraße 139–143,  

60314 Frankfurt am Main 

Nemčija 

 

 

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM  

 

EU/1/18/1325/001 - 004 
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9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 

 

Datum prve odobritve: 18.12.2018 

 

 

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA 

 

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 

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

http://www.ema.europa.eu/
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A. PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA 

SPROŠČANJE SERIJ 

 

Ime in naslov proizvajalca (proizvajalcev), odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij 

 

Hormosan Pharma GmbH 

Hanauer Landstraße 139-143,  

60314 Frankfurt am Main 

Nemčija 

 

Lupin Healthcare (UK) Ltd  

The Urban Building, second floor, 3-9 Albert Street  

SL1 2BE Slough, Berkshire,  

Velika Britanija 

 

V natisnjenem navodilu za uporabo zdravila morata biti navedena ime in naslov izdelovalca, 

odgovornega za sprostitev zadevne serije. 

 

 

B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 

 

 

C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM  

 

• Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)  

 

Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so 

določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7) 

Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu 

o zdravilih. 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo redno posodobljeno poročilo o varnosti 

zdravila za to zdravilo predložiti v 6 mesecih po pridobitvi dovoljenja za promet.  

 

 

D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO 

ZDRAVILA 

 

• Načrt za obvladovanje tveganja (RMP) 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in 

ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z 

zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP. 

 

Posodobljen RMP je treba predložiti: 

 

• na zahtevo Evropske agencije za zdravila; 

• ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba 

posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med 

koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben 

mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).  

 

• Dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganj 
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Pred sprostitvijo zdravila Namuscla na trg v vsaki državi članici mora imetnik dovoljenja za promet z 

zdravilom dogovoriti s pristojnim nacionalnim organom glede vsebine in oblike izobraževalnega 

programa, vključno z mediji za komunikacijo, načini distribucije in vsemi drugimi vidiki programa.  

 

Da se prepreči in/ali zmanjša pomembna identificirana tveganja za srčno aritmijo pri bolnikih z 

distrofično miotonijo (nenamenska uporaba) in zmanjšanje očistka zdravila Namuscla, torej tveganja 

za neželene učinke pri bolnikih z jetrno okvaro, mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom v 

vseh državah članicah, v katerih se trži zdravilo Namuscla zagotoviti, da bo vsem zdravstvenim 

delavcem in bolnikom na voljo: 

• izobraževalni vodnik za zdravstvene delavce; 

• opozorilna kartica za bolnika.  

 

Izobraževalni vodnik za zdravstvene delavce, ki ga je treba vedno prebrati skupaj s povzetkom 

glavnih značilnosti zdravila (SmPC) pred predpisovanjem zdravila Namuscla, mora vsebovati 

naslednje ključne elemente: 

• Informacije o tveganju za srčne aritmije pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Namuscla; 

• Smernice za identifikacijo (in izključevanje) bolnikov z večjim tveganjem za pojav aritmij 

zaradi zdravljenja z zdravilom Namuscla; 

• Kontraindikacije za uporabo zdravila Namuscla, ki lahko povečajo dovzetnost za aritmije; 

• Pred začetkom zdravljenja morajo zdravstveni delavci pri vseh bolnikih opraviti podroben in 

skrben pregled srca za ugotovitev srčnega prenašanja zdravila Namuscla. Pregled srca se 

priporoča tudi kmalu po začetku zdravljenja z zdravilom Namuscla (npr. v 48 urah). 

• Ves čas zdravljenja z zdravilom Namuscla: 

o Pri bolnikih brez srčnih nepravilnosti je priporočljivo redno spremljanje EKG (vsaki dve 

leti ali pogosteje, če je to potrebno). 

• Pri bolnikih s srčnimi nepravilnostmi in tistih, ki so dovzetni za take nepravilnosti, je 

treba pred vsakim zvišanjem odmerka in po njem opraviti podroben pregled srca (vključno z 

EKG). Med vzdrževalnim zdravljenjem je priporočljivo opraviti podroben pregled srca 

(vključno z EKG, 24-48-urnim Holterjevim spremljanjem in ehokardiografijo) vsaj enkrat na 

leto ali pogosteje, če je to potrebno kot del rutinske ocene srca. Če se pri bolniku pojavijo srčne 

nepravilnosti, ali če se bolnik ne odziva na zdravljenje, ali ni koristi od dolgotrajnega 

zdravljenja z zdravilom Namuscla, je treba zdravljenje z zdravilom Namuscla takoj prekiniti; 

• Poudariti je treba tveganje za zmanjšan očistek zdravila Namuscla pri bolnikih z jetrno okvaro 

in zagotovite smernice za zdravljenje teh bolnikov, da bi to zmanjšanje preprečili. Zagotoviti je 

treba previdno titriranje zdravila Namuscla pri bolnikih z blago ali zmerno jetrno okvaro 

(odmerek povečujte po najmanj 2 tednih zdravljenja). Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro se 

zdravilo Namuscla ne sme uporabljati; 

• Zdravstveni delavci se morajo z bolniki posvetovati o: 

o tveganju za srčne aritmije (obvestiti jih morajo o simptomih aritmij in jim svetovati, da 

takoj obvestijo svojega zdravnika ali center za nujno medicinsko pomoč, če se ti 

simptomi pojavijo); 

o tveganju za zmanjšanje očistka zdravila Namuscla pri bolnikih z jetrno okvaro (svetovati 

jim morajo, da obvestijo svojega zdravnika, če imajo obstoječo jetrno bolezen); 

• Poročanje o neželenih učinkih pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Namuscla. 

 

 

Opozorilna kartica za bolnika (velikosti denarnice), ki jo mora zdravnik, ki predpisuje zdravilo, dati 

bolniku, in ki jo je treba prebrati skupaj z navodilom za uporabo, mora vsebovati naslednja ključna 

sporočila: 

 

• Bolnik mora imeti kartico ves čas pri sebi in jo mora pokazati ob vsakem obisku pri zdravniku 

pokazati zdravstvenim delavcem, z izjemo zdravnika, ki je zdravilo predpisal (npr. 

zdravstvenim delavcem v oddelkih za nujno medicinsko pomoč); 

• Poziv za vpis podatkov za stik z bolnikom, podatkov o lečečem zdravniku in datuma začetka 

zdravljenja z zdravilom Namuscla; 
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• Bolnike je treba obvestiti, da morajo pred začetkom in ves čas zdravljenja z zdravilom 

Namuscla zdravstveni delavci opravljati podrobne in skrbne preiskave srca; 

• Bolniki morajo obvestiti zdravstvenega delavca o vseh zdravilih, ki jih jemljejo, oziroma pred 

začetkom jemanja katerega koli novega zdravila, medtem ko jemljejo zdravilo Namuscla; 

• Informacije o simptomih srčnih aritmij, ki so lahko smrtno nevarne, in o tem, kdaj morajo 

bolniki poiskati zdravniško pomoč;  

• Bolniki ne smejo vzeti več kot 3 kapsule zdravila Namuscla na dan, ali dvojnega odmerka če so 

pozabili vzeti prejšnji odmerek; 
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PRILOGA III 

 

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO 
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A. OZNAČEVANJE 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 

 

ŠKATLA 

 

 

1. IME ZDRAVILA 

 

Namuscla 167 mg trde kapsule 

meksiletin 

 

 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 

 

Ena trda kapsula vsebuje meksiletinijev klorid, ki ustreza 166,62 mg meksiletina. 

 

 

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 

 

 

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 

 

30 trdih kapsul 

50 trdih kapsul 

100 trdih kapsul 

200 trdih kapsul 

 

 

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 

peroralna uporaba 

 

 

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

 

 

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 

 

 

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 

 

EXP 

 

 

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 

 

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. 

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago. 
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10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 

 

 

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 

 

Lupin Europe GmbH 

Hanauer Landstraße 139–143,  

60314 Frankfurt am Main 

Nemčija 

 

 

12. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 

 

EU/1/18/1325/001 

EU/1/18/1325/002 

EU/1/18/1325/003 

EU/1/18/1325/004 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE 

 

Lot 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 

 

 

15. NAVODILA ZA UPORABO 

 

 

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 

 

Namuscla 167 

 

 

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 

 

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 

 

 

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 

 

PC:  

SN:  

NN:  
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI 

DVOJNEM TRAKU 

 

PRETISNI OMOTI 

 

 

1. IME ZDRAVILA 

 

Namuscla 167 mg kapsule 

meksiletin 

 

 

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 

 

Lupin Europe GmbH 

 

 

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 

 

EXP 

 

 

4. ŠTEVILKA SERIJE 

 

Lot 

 

 

5. DRUGI PODATKI 
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B. NAVODILO ZA UPORABO 
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Navodilo za uporabo 

 

Namuscla 167 mg trde kapsule 

meksiletin 

 

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 

podatke! 

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.  

- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.  

- Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte 

poglavje 4. 

 

Zdravilu Namuscla je priložena opozorilna kartica, ki vas in zdravstveno osebje opomni na tveganje 

za pojav srčnih aritmij. Opozorilno kartico preberite skupaj s tem navodilom in jo imejte ves čas 

pri sebi. 

 

Kaj vsebuje navodilo 

1. Kaj je zdravilo Namuscla in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Namuscla  

3. Kako jemati zdravilo Namuscla  

4. Možni neželeni učinki  

5. Shranjevanje zdravila Namuscla  

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 

 

 

1. Kaj je zdravilo Namuscla in za kaj ga uporabljamo 

 

Zdravilo Namuscla vsebuje učinkovino meksiletin. 

 

Zdravilo Namuscla se uporablja za zdravljenje simptomov miotonije (počasno in težavno sproščanje 

mišic po njihovi uporabi) pri odraslih z nedistrofičnimi miotoničnimi motnjami, ki so posledica 

genetskih napak, ki vplivajo na delovanje mišic.  

 

 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Namuscla  

 

Ne jemljite zdravila Namuscla: 

– če ste alergični na meksiletin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6), 

– če ste alergični na kateri koli lokalni anestetik, 

– če ste doživeli srčni infarkt,  

– če vaše srce ne deluje dovolj dobro, 

– če imate motnje srčnega ritma, 

– če imate pospešen srčni utrip, 

– če so žile v vašem srcu poškodovane, 

– če jemljete tudi določena zdravila za zdravljenje srčnega ritma (glejte poglavje Druga zdravila 

in zdravilo Namuscla). 

– če jemljete tudi nekatera zdravila z ozkim terapevtskim oknom (glejte poglavje Druga zdravila 

in zdravilo Namuscla). 

 

Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
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Opozorila in previdnostni ukrepi  

Pred začetkom jemanja zdravila Namuscla se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom ali 

medicinsko sestro, če imate: 

– težave s srcem,  

– težave z jetri, 

– težave z ledvicami, 

– nizko ali visoko koncentracijo kalija v krvi,  

– nizko koncentracijo magnezija v krvi,  

– epilepsijo.  

 

Delovanje srca 

Pred začetkom zdravljenja z zdravilom Namuscla bodo preverili, kako dobro deluje vaše srce, 

vključno z EKG (elektrokardiogramom). Take preglede boste redno opravljali tudi med zdravljenjem z 

zdravilom Namuscla ter pred spremembo odmerka zdravila Namuscla in po njem. Pogostnost 

pregledov bo odvisna od delovanja vašega srca.  

 

Če vi sami ali vaš zdravnik odkrije morebitne motnje srčnega ritma ali katero koli od stanj, navedenih 

v poglavju »Ne jemljite zdravila Namuscla«, bo zdravnik prekinil vaše zdravljenje z zdravilom 

Namuscla. 

 

Če opazite spremembo srčnega ritma (hitrejše ali počasnejše bitje srca), če občutite drhtenje ali 

bolečino v prsnem košu, če težko dihate, občutite omotičnost, se potite ali omedlite, morate takoj 

poklicati center za nujno medicinsko pomoč. 

 

Pri nekaterih bolnikih so lahko ravni zdravila Namuscla v krvi povišane zaradi počasnejše razgradnje 

v jetrih, zato je treba odmerek skladno s tem prilagoditi. 

  

Otroci in mladostniki 

Zdravila Namuscla se ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let. 

 

Druga zdravila in zdravilo Namuscla 

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 

jemati katero koli drugo zdravilo.  

 

Ne jemljite zdravila Namuscla z določenimi zdravili za zdravljenje motenj srčnega ritma, kot so 

kinidin, prokainamid, dizopiramid, ajmalin, enkainid, flekainid, propafenon, moricizin, amiodaron, 

sotalol, ibutilid, dofetilid, dronedaron, vernakalant. Glejte poglavje »Ne jemljite zdravila Namuscla«. 

Jemanje zdravila Namuscla sočasno z navedenimi zdravili poveča tveganje za resne motnje srčnega 

ritma, imenovane torsades de pointes.  

 

Ne jemljite zdravila Namuscla skupaj z nekaterimi zdravili s tako imenovanim ozkim terapevtskim 

oknom (to so zdravila, pri katerih majhne razlike v odmerku ali koncentraciji v krvi lahko vplivajo na 

učinek zdravila ali neželene učinke). Primeri takšnih zdravil so digoksin (za težave s srcem), litij 

(stabilizator razpoloženja), fenitoin (zdravilo za zdravljenje epilepsije), teofilin (zdravilo za 

zdravljenje astme) in varfarin (zdravilo za preprečevanje krvnih strdkov). 

 

Zdravnika ali farmacevta obvestite, če jemljete katera koli od navedenih zdravil, kajti ta zdravila lahko 

vplivajo na zdravilo Namuscla, ali pa zdravilo Namuscla vpliva nanje: 

• zdravila za težave s srcem (lidokain, tokainid, propranolol, esmolol, metoprolol, atenolol, 

karvedilol, bisoprolol, nebivolol, verapamil, diltiazem) 

• nekatera druga zdravila: 

o timolol za zdravljenje visokega tlaka v očesu (glavkom), 

o določene antibiotike (ciprofloksacin, rifampicin), 

o določene antidepresive (fluvoksamin), 

o tizanidin (uporablja se za sproščanje mišic), 

o metformin (za zdravljenje sladkorne bolezni), 
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o omeprazol (za zdravljenje želodčne razjede in refluksa želodčne kisline. 

 

Kajenje in zdravilo Namuscla 

Povejte zdravniku ali farmacevtu, če med jemanjem zdravila začnete ali prenehate kaditi, ker kajenje 

vpliva na ravni zdravila Namuscla v krvi in bo morda treba skladno s tem prilagoditi vaš odmerek. 

 

Zdravilo Namuscla in pijača 

Priporoča se, da med zdravljenjem z meksiletinom za polovico zmanjšate vnos kofeina, saj lahko 

zdravilo zviša koncentracijo kofeina v krvi. 

 

Nosečnost in dojenje  

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z 

zdravnikom, preden vzamete to zdravilo. Če med jemanjem zdravila Namuscla zanosite, takoj obiščite 

zdravnika, saj med nosečnostjo ni priporočljivo jemati zdravila Namuscla. Če med jemanjem zdravila 

Namuscla zanosite, takoj obiščite zdravnika. 

 

Meksiletin prehaja v materino mleko. Pogovoriti se morate z zdravnikom, s katerim se bosta skupaj 

odločila, ali se boste odpovedali dojenju ali pa boste prekinili zdravljenje/se prenehali zdraviti z 

meksiletinom. 

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

 

Zdravilo Namuscla v redkih primerih lahko povzroča utrujenost, zmedenost in zamegljen vid: če 

opazite take učinke, ne upravljajte vozil in strojev in ne kolesarite.  

 

 

3. Kako jemati zdravilo Namuscla  

 

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se 

posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.  

 

Priporočen začetni odmerek je 1 kapsula dnevno. Zdravnik bo odmerek postopoma zviševal glede na 

učinek zdravila. Vzdrževalni odmerek je 1 do 3 kapsule dnevno, ki jih jemljete v rednih presledkih 

tekom dneva. 

 

Na dan ne smete vzeti več kot 3 kapsule. 

 

Preverjanje delovanja srca 

Pred začetkom zdravljenja z zdravilom Namuscla in redno med zdravljenjem vam bodo opravljali teste 

za ugotavljanje delovanja srca. Glede na to, kako deluje vaše srce bo morda treba opraviti teste pred 

vsako prilagoditvijo odmerka in po njej. Glejte poglavje »Opozorila in previdnostni ukrepi«. Vaš 

zdravnik bo tudi redno ocenjeval vaše zdravljenje, da se prepriča, da je zdravilo Namuscla za vas še 

vedno najboljše zdravilo. 

 

Način uporabe 

Zdravilo Namuscla je za peroralno uporabo. 

 

Kapsulo pogoltnite v stoječem ali sedečem položaju s kozarcem vode. Zdravilo Namuscla lahko 

vzamete med obrokom, da se izognete bolečinam v trebuhu (glejte poglavje »Možni neželeni učinki«). 

 

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Namuscla, kot bi smeli 

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Namuscla, kot je priporočeno, pokličite svojega zdravnika. To je 

lahko zelo škodljivo za vaše zdravje. Vi ali vaš spremljevalec se takoj obrnite na zdravnika, če čutite 

mravljinčenje v rokah in nogah, če ne morete jasno razmišljati ali se osredotočiti, če imate 

halucinacije, krče, če čutite, da vaše srce bije počasneje, če ste omotični in čutite omedlevico, če 

doživite kolaps ali če vaše srce preneha biti. 
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Če ste pozabili vzeti zdravilo Namuscla 

Če ste pozabili vzeti odmerek, ne jemljite dvojnega odmerka, temveč vzemite naslednji odmerek po 

rednem urniku. 

 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

 

4. Možni neželeni učinki 

 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 

 

Najresnejši neželeni učinki so:  

Če se pojavi kateri koli izmed teh neželenih učinkov, takoj obvestite svojega zdravnika ali obiščite 

najbližji center za nujno medicinsko pomoč: 

–  huda alergija na meksiletin (s simptomi, kot je hud izpuščaj z vročino); to je zelo redek neželeni 

učinek, ki se pojavi pri največ 1 od 10.000 bolnikov., 

–  motnje srčnega ritma, za simptome in dodatne informacije glejte poglavje »Opozorila in 

previdnostni ukrepi«; to je pogost neželeni učinek, ki se lahko pojavi pri največ 1 od 10 

bolnikov. 

 

Drugi neželeni učinki, ki se lahko pojavijo: 

Zelo pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov): 

–  bolečine v trebuhu 

–  nespečnost (nezmožnost spanja) 

 

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov): 

–  somnolenca (zaspanost) 

–  glavobol 

–  mravljinčenje v rokah in nogah 

–  zamegljen vid 

–  vrtoglavica (občutek, da boste izgubili ravnotežje) 

–  hiter srčni utrip 

–  zardevanje 

–  nizek krvni tlak (ki lahko povzroči omotico in omedlevico) 

–  navzea (občutek slabosti) 

–  akne 

–  bolečine v rokah in nogah 

–  utrujenost 

–  oslabelost 

–  nelagodje v prsih 

–  splošen občutek slabosti 

 

Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov): 

–  konvulzije (krči) 

–  motnje govora 

–  počasen srčni utrip 

 

Redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov): 

–  motnje delovanja jeter (zaznane na podlagi analize krvi) 

 

Zelo redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov): 

–  poškodbe jeter, vključno z vnetjem (hepatitis) 

–  hude reakcije na zdravilo (z izpuščajem in vročino) 

 

Neznana (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti): 

–  zmanjšanje števila belih krvnih celic ali trombocitov  

–  sindrom lupusa (bolezen imunskega sistema) 
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–  pordelost in luščenje kože  

–  Stevens-Johnsonov sindrom: huda alergijska reakcija s kožnim izpuščajem, pogosto v obliki 

mehurjev in razjed v ustih in očeh ter na drugih sluznicah 

–  mehurji na koži, utrujenost in povišana telesna temperatura v kontekstu sindroma, imenovanega 

reakcija na zdravilo z eozinofilijo in sistemskimi simptomi (DRESS – Drug Reaction with 

Eosinophilia and Systemic Symptoms) 

–  halucinacije (prividi in prisluhi) 

–  prehodna zmedenost (začasna nezmožnost jasnega razmišljanja ali koncentracije) 

–  dvojni vid 

–  spremenjen čut za okus 

–  motnje srčnega ritma 

–  kolaps 

–  vročinski oblivi 

–  pljučna fibroza (bolezen pljuč) 

–  driska 

–  bruhanje 

–  poškodbe požiralnika 

 

Poročanje o neželenih učinkih 

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih 

lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko 

poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila. 

 

 

5. Shranjevanje zdravila Namuscla  

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.  

 

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in 

pretisnem omotu. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca. 

 

Shranjujte pri temperaturi pod 30 °C v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago. 

 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 

 

 

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 

 

Kaj vsebuje zdravilo Namuscla  

Vsaka trda kapsula vsebuje: 

- meksiletinijev klorid, ki ustreza 166,62 mg meksiletina (učinkovina) 

- Druge sestavine (koruzni škrob, brezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, 

želatina, železov oksid [E 172], titanov dioksid [E 171]).  

 

Izgled zdravila Namuscla in vsebina pakiranja 

Trde kapsule zdravila Namuscla so rdečkaste, trde, želatinaste kapsule, napolnjene z belim praškom. 

Zdravilo Namuscla je na voljo v pretisnih omotih po 30, 50, 100 ali 200 kapsul. 

 

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 

Lupin Europe GmbH 

Hanauer Landstraße 139–143,  

60314 Frankfurt am Main 

Nemčija 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Proizvajalec 

Hormosan Pharma GmbH 

Hanauer Landstraße 139–143,  

60314 Frankfurt am Main 

Nemčija 

 

Lupin Healthcare (UK) Ltd 

The Urban Building, second floor, 3-9 Albert Street 

SL1 2BE Slough, Berkshire,  

Velika Britanija 

 

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika 

dovoljenja za promet z zdravilom: 

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EE, EL, ES, FR, 

FI, HR, IE, IS, IT, LV, LT, LU, HU, MT, NL, 

NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE 

DE 

 

Lupin Europe GmbH 

Tel: +49 69 96759087 

Email: customerserviceLEG@lupin.com  

 

Lupin Europe GmbH 

Tel: +49 (0) 800 182 4160 

Email: customerserviceLEG@lupin.com 

 

UK 

 

Lupin Europe GmbH 

Tel: +44 (0) 800-088-5969 

Email: customerserviceLEG@lupin.com 

 

 

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne  

 

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 

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