
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha I 

Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 



 

Vědecké závěry 

S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy / 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) amitriptylinu/perfenazinu byly přijaty tyto vědecké 
závěry: 

Vzhledem k dostupným údajům o interakci s duloxetinem, intoxikaci dětí a Brugada syndromu 
považuje výbor PRAC (stejně jako v případě monokomponentního amitriptylinu, 
amitriptylinu/amitriptylinoxidu, amitriptylinoxidu) příčinnou souvislost mezi 
amitriptylinem/perfenazinem a těmito riziky přinejmenším za opodstatněně možnou. Výbor PRAC 
dospěl k závěru, že informace o přípravku u přípravků obsahujících amitriptylin/perfenazin mají být 
odpovídajícím způsobem změněny. 

Skupina CMDh souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC. 

 

Zdůvodnění změny v registraci 

Na základě vědeckých závěrů týkajících se amitriptylinu/perfenazinu skupina CMDh zastává stanovisko, 
že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího / léčivých přípravků obsahujících 
amitriptylin/perfenazin zůstává nezměněný, a to pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou 
provedeny navrhované změny. 

Skupina CMDh dospěla ke stanovisku, že je nezbytná změna v registraci přípravků zahrnutých do 
procedury jednotného hodnocení PSUR. Vzhledem k tomu, že v EU jsou v současné době registrovány 
další léčivé přípravky s obsahem amitriptylinu/perfenazinu nebo jsou takové přípravky předmětem 
budoucích registračních řízení v EU, doporučuje skupina CMDh, aby zúčastněné členské státy a 
žadatelé / držitelé rozhodnutí o registraci řádně zvážili toto CMDh stanovisko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha II 

Změny v informacích o přípravku pro léčivý přípravek registrovaný / léčivé 
přípravky registrované na vnitrostátní úrovni 

 



 

Změny, které mají být vloženy do příslušných bodů informací o přípravku (nový text 
podtržený a tučně, vymazaný text přeškrtnutý) 
 
 
Interakce s duloxetinem 

 Adelco 

Souhrn údajů o přípravku 

Bod 4.5 

Duloxetin: Potenciálně zvýšená serotonergní aktivita při souběžném podávání amitriptylinu a duloxetinu. 

 

Příbalová informace 

Bod 2 

Souběžné podávání amitriptylinu a duloxetinu může zvýšit serotonergní aktivitu 

 

 Mutabon 

Souhrn údajů o přípravku 

Bod 4.5 

……… 

Léčiva metabolizovaná cytochromem P450 2D6 

……… 

Některé léky navíc inhibují aktivitu tohoto izoenzymu, a tak se střední metabolizátoři dostávají na stejnou 
úroveň jako pomalí metabolizátoři. U jedinců vykazujících stabilitu při dané dávce tricyklických 
antidepresiv může dojít k významné toxicitě, pokud jsou současně léčeni jedním z těchto inhibičních 
léků. Léky blokující cytochrom P450 2D6 zahrnují několik léků, které nejsou metabolizovány tímto 
enzymem (chinidin, cimetidin), a mnoho dalších, které jsou substráty P450 2D6 (četná další 
antidepresiva, fenothiaziny a antiarytmika třídy IC propafenon a flekainid). Všechny selektivní inhibitory 
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je fluoxetin, sertralin a paroxetin, inhibují P450 2D6, a 
středně silné inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SNRI), jako je duloxetin, ačkoli 
intenzita vzniklé inhibice se může lišit. Rozsah, v jakém mohou interakce mezi tricyklickými 
antidepresivy, SSRI a duloxetinem (SNRI) vyvolat klinické problémy, závisí na úrovni inhibice a na 
farmakokinetice konkrétního SSRI a duloxetinu. Nicméně je třeba dbát opatrnosti při podávání 
kombinace tricyklických antidepresiv a jakéhokoli SSRI nebo duloxetinu (SNRI) i při přechodu z jedné 
skupiny léků na druhou. Zvláště důležité je zajistit odpovídající interval před zahájením léčby 
tricyklickými antidepresivy u pacienta, který dříve přerušil užívání fluoxetinu: je to z důvodu dlouhého 
poločasu aktivního metabolitu parentní látky (může být nutná doba nejméně 5 týdnů). 

 

Příbalová informace 

• Bod 2 

Další léčivé přípravky a amitriptylin/perfenazin 



 

Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit působení jiných léčivých přípravků, což může někdy způsobit 
závažné nežádoucí účinky. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo 
jste v nedávné době užíval(a), jako jsou: 

• antidepresiva (např. SSRI (fluoxetin, propafenon a flekainid), SNRI (duloxetin)). 

 

Intoxikace dětí 

 Adelco 

Souhrn údajů o přípravku 

Bod 4.9 

Příznaky: 

Předávkování amitriptylinem může mít u dětí závažné následky. Děti jsou zvláště náchylné 
k rozvoji kómatu, kardiotoxicity, respirační deprese, epileptických záchvatů, hyponatremie, letargie, 
sinusové tachykardie, ospalosti, nauzey, zvracení a hyperglykémie. 

 

Příbalová informace 

Bod 3 

Léčba předávkování 

… 

Předávkování amitriptylinem může mít u dětí závažné následky. Děti jsou zvláště náchylné 
k rozvoji kómatu, srdečních příznaků, dýchacích potíží, epileptických záchvatů, nízké hladiny 
sodíku v krvi, netečnosti, ospalosti, pocitu na zvracení, zvracení a vysoké hladiny cukru v krvi. 

 

 Mutabon 

Souhrn údajů o přípravku 

Bod 4.9 

Pediatrická populace: Při léčbě předávkování u dětí a dospělých se uplatňují podobné zásady. Lékařům 
se důrazně doporučuje kontaktovat místní toxikologické středisko s cílem konzultovat specifickou léčbu 
u dětí. Ačkoli přípravek Mutabon Mite není indikován k použití u dětí, může dojít k náhodnému požití. 

Předávkování amitriptylinem může mít u dětí závažné následky. Děti jsou zvláště náchylné 
k rozvoji kómatu, srdečních příznaků, dýchacích potíží, epileptických záchvatů, nízké hladiny 
sodíku v krvi, letargie, ospalosti, nauzey, zvracení a vysoké hladiny cukru v krvi. 

 

Příbalová informace 

Bod 3 

Předávkování amitriptylinem může mít u dětí závažné následky. Děti jsou zvláště náchylné 
k rozvoji kómatu, srdečních příznaků, dýchacích potíží, epileptických záchvatů, nízké hladiny 
sodíku v krvi, netečnosti, ospalosti, pocitu na zvracení, zvracení a vysoké hladiny cukru v krvi. 



 

 

Brugada syndrom 

 Adelco 

Souhrn údajů o přípravku 

Bod 4.9 

Příznaky: 

... 

Tyto příhody zahrnují extrapyramidové příznaky, progresivní supresi centrálního nervového systému od 
ospalosti až po letargii nebo kóma se ztrátou reflexů, dušnost, zmatenost, poruchy koncentrace, 
přechodné vizuální halucinace, agitovanost, hyperaktivní reflexy, diskomfort, ospalost, svalovou 
ztuhlost, zvracení, hypotermii, hyperpyrexii, kardiovaskulární příznaky jako: arytmie (prodloužení QRS 
komplexu, ventrikulární tachyarytmie), abnormality na elektrokardiogramu, závažná hypotenze, srdeční 
selhání, metabolická acidóza, hypokalemie, hyponatremie, konvulze/spasmy, okulomotorická paréza. 
Postmarketingové sledování a literatura uvádějí případy demaskování Brugada syndromu a 
Brugada EKG vzorce (BEP) při předávkování amitriptylinem.  

 

 Mutabon 

Souhrn údajů o přípravku 

Bod 4.9 

Příznaky: 

... 

Klinické projevy předávkování tricyklickými antidepresivy zahrnují: srdeční dysrytmii, závažnou 
hypotenzi, konvulze a útlum činnosti centrálního nervového systému včetně kómatu. Změny na EKG, 
zejména v souvislosti s osou nebo hloubkou QRS, jsou klinicky významnými ukazateli toxicity 
tricyklických antidepresiv. Postmarketingové sledování a literatura uvádějí případy demaskování 
Brugada syndromu a Brugada EKG vzorce (BEP) při předávkování amitriptylinem. Další známky 
předávkování mohou zahrnovat: zmatenost, deficity koncentrace, přechodné zrakové halucinace, 
rozšíření zornic, agitaci, hyperreflexii, stupor, somnolenci, svalovou rigiditu, zvracení, hypotermii, 
hyperpyrexii nebo kterýkoli z příznaků uvedených jako nežádoucí příhody. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha III 

Harmonogram pro implementaci závěrů 



 

Harmonogram pro implementaci závěrů 

Schválení závěrů skupinou CMDh: na zasedání skupiny CMDh v září 2021 

Předání přeložených příloh těchto závěrů 
příslušným národním orgánům: 

5. listopadu 2021 

Implementace závěrů členskými státy 
(předložení změny držitelem rozhodnutí o 
registraci): 

4. ledna 2022 
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