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Anness I 

Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-
Tqegħid fis-Suq 
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Konklużjonijiet xjentifiċi  

Meta jiġi kkunsidrat ir-Rapport ta’ Valutazzjoni tal-PRAC dwar il-PSUR(s) għal fentanyl (gareż li 
jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, soluzzjoni għall-injezzjoni - prodott awtorizzat b’mod 
nazzjonali biss), il-konklużjonijiet xjentifiċi huma kif ġej:  

Abbażi ta’ reviżjoni kumulattiva sottomessa minn Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq 
wieħed għall-gareż fentanyl li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, ir-relazzjoni bejn il-gareż 
fentanyl li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda u defiċjenza fl-androġeni hija meqjusa possibbli. 
Għalhekk, il-PRAC jirrakkomanda li “defiċjenza fl-androġeni” għandha tiżdied bħala Reazzjoni Avversa 
għall-Mediċina (ADR, Adverse Drug Reaction) mal-informazzjoni tal-prodott tal-gareż fentanyl li 
jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda bil-frekwenza “Mhux magħrufa”.  

Abbażi ta’ reviżjonijiet kumulattivi ta’ każijiet wara t-tqegħid fis-suq, ir-relazzjoni bejn l-opjojdi inkluż 
fentanyl u delirju hija meqjusa bħala possibbiltà raġonevoli. Għalhekk il-PRAC jirrakomanda li “delirju” 
għandu jiżdied bħala Reazzjoni Avversa għall-Mediċina (ADR, Adverse Drug Reaction) mal-
informazzjoni tal-prodott tal-prodotti kollha li fihom fentanyl koperti minn din il-proċedura tal-PSUSA 
(fentanyl gareż li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda u fentanyl citrate soluzzjoni għall-
injezzjoni) bil-frekwenza “Mhux magħrufa”. 

Wara li ġiet stmata analiżi kumulattiva dwar abbuż, dipendenza u sintomi ta’ vvizzjar meta titwaqqaf il-
mediċina provduti mid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq tas-soluzzjoni għall-injezzjoni 
fentanyl citrate, huwa konkluż li s-sindrom ta’ sintomi ta’ vvizzjar meta titwaqqaf il-mediċina kien l-aktar 
avveniment avvers irrappurtat b’mod komuni marbut ma’ abbuż tal-mediċina, dipendenza u sintomi ta’ 
vvizzjar meta titwaqqaf il-mediċina fl-EEA. Għalhekk, il-PRAC jirrakkomanda li l-informazzjoni tal-
prodott tas-soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ fentanyl citrate tiġi aġġornata billi tiżdied twissija dwar 
dipendenza fuq il-mediċina u l-possibbiltà ta’ abbuż u tas-sindrom ta’ sintomi ta’ vvizzjar meta titwaqqaf 
il-mediċina billi tiżdied ir-Reazzjoni Avversa Għall-Mediċina “sindrom ta’ sintomi ta’ vvizzjar meta 
titwaqqaf il-mediċina” bil-frekwenza “Mhux magħrufa”. 

Is-CMDh jaqbel mal-konklużjonijiet xjentifiċi magħmula mill-PRAC. 

 

Raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq 

Abbażi tal-konklużjonijiet xjentifiċi għal fentanyl (gareż li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, 
soluzzjoni għall-injezzjoni - prodott awtorizzat b’mod nazzjonali biss) is-CMDh huwa tal-fehma li l-bilanċ 
bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott(i) mediċinali li fih/fihom fentanyl (gareż li jipprovdu mediċina li 
tgħaddi minn ġol-ġilda, soluzzjoni għall-injezzjoni - prodott awtorizzat b’mod nazzjonali biss) mhuwiex 
mibdul suġġett għall-bidliet proposti għall-informazzjoni tal-prodott. 

Is-CMDh wasal għall-pożizzjoni li l-awtorizzazzjoni(jiet) għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti taħt l-iskop ta' 
din il-valutazzjoni waħdanija tal-PSUR għandha tiġi varjata/għandhom jiġu varjati. Sa fejn il-prodotti 
mediċinali addizzjonali li fihom fentanyl (gareż li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, soluzzjoni 
għall-injezzjoni - prodott awtorizzat b’mod nazzjonali biss) huma awtorizzati attwalment fl-UE jew huma 
suġġetti għal proċeduri ta' awtorizzazzjoni futuri fl-UE, is-CMDh jirrakkomanda li l-Istati Membri 
kkonċernati u l-applikant /d-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq iqisu kif jixraq din il-
pożizzjoni tas-CMDh. 
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Anness II 

Emendi għall-informazzjoni dwar il-prodott tal-prodott(i) mediċinali awtorizzat(i) fuq livell 
nazzjonali 

 



4 
 

 

 

Emendi li għandhom ikunu inklużi fis-sezzjonijiet rilevanti tal-Informazzjoni dwar il-Prodott (test 
ġdid sottolinjati u b'tipa grassa, it-test imħassar huwa ingassat) 
 
Għall-gareż fentanyl li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda biss 

 
Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott 

• Sezzjoni 4.8 

Ir-reazzjoni avversa li ġejja għandha tiżdied taħt l-SOC Distrubi endokrinarji bi frekwenza mhux 
magħrufa: 

Defiċjenza fl-androġeni  

 
Fuljett ta’ tagħrif 

Ir-reazzjoni avversa li ġejja għandha tiżdied taħt is-sezzjoni 4. Effetti sekondarji possibbli bi frekwenza 
mhux magħrufa:  

Nuqqas ta’ ormoni tas-sess tar-raġel (defiċjenza fl-androġeni ) 

 
Kemm għall-gareż fentanyl li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda kif ukoll għas-soluzzjoni 
għall-injezzjoni ta’ fentanyl citrate 

Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott 

• Sezzjoni 4.8 

Ir-reazzjoni avversa li ġejja għandha tiżdied taħt l-SOC Disturbi psikjatriċi bi frekwenza mhux magħrufa: 

Delirju 

 

Fuljett ta’ tagħrif 

Ir-reazzjoni avversa li ġejja għadna tiżdied taħt is-sezzjoni 4. Effetti sekondarji possibbli bi frekwenza 
mhux magħrufa:  

Delirju (is-sintmoni jistgħu jinkludu taħlita ta’ aġitazzjoni, nuqqas ta’ kwiet, disorjentament, 
konfużjoni, biża’, tara’ jew tisma’ affarijiet li mhumiex vera hemm, disturb fl-irqad, ħmar il-lejl)  

 

Għas-soluzzjoni ta’ Fentanyl Citrate għall-injezzjoni biss 

Sommarju tal-Karatterisitiċi tal-Prodott  

• Sezzjoni 4.4 

Dipendenza fuq il-mediċina u l-possibiltà ta’ abbuż  
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Tolleranza, dipendenza fiżika, u dipendenza psikoloġika jistgħu jiżviluppaw b’għoti ripetut tal-
opjojdi. Ir-riskji jiżdiedu f’pazjenti bi storja personali ta’ abbuż ta’ sustanzi (inklużi abbuż jew 
vizzju tad-droga jew tal-alkoħol). 
 

Sindrom ta’ waqfien ta’ mediċina li tivvizzja 

Għoti ripetut fuq perjodi ta’ żmien qosra għal tul ta’ żmien jista’ jwassal għall-iżvilupp ta’ sindrom 
ta’ waqfien ta’ mediċina li tivvizzja wara li titwaqqaf it-terapija, li tista’ tidher bis-seħħ tal-effetti 
sekondarji li ġejjin: nawsja, rimettar, dijarea, ansjetà, tkexkix ta’ bard, rogħda, u għaraq.   

• Sezzjoni 4.8 

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin għandhom jiżdiedu taħt l-SOC Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ 
mnejn jingħata bi frekwenza mhux magħrufa: 

Sindrom ta’ waqfien ta’ mediċina li tivvizzja (ara sezzjoni 4.4) 

 

Fuljett ta’ tagħrif  

It-twissijiet li ġejjin għandhom jiżdiedu f’sezzjoni 2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża soluzzjoni ta’ 
Fentanyl Citrate għall-injezzjoni: 

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qatt abbużajt jew kont dipendenti fuq l-opjojdi, l-alkoħol, mediċini li 
tingħata b’riċetta, jew droga. 
 
Użu ripetut tal-prodott jista’ jwassal biex il-mediċina ssir inqas effettiva (tidraha) jew issir 
dipendenti fuqha. 

Jekk it-trattament tiegħek jitwaqqaf jistgħu jseħħu simtomi ta’ waqfien ta’ mediċina li tivvizzja. 
Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk taħseb li qed jiġrilek dan (ara wkoll 
sezzjoni 4. Effetti sekondarji possibbli). 

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin għandhom jiżdiedu taħt sezzjoni 4. Effetti sekondarji possibbli, bil-
frekwenza mhux magħrufa:  

Sintomi ta’ waqfien ta’ mediċina li tivvizzja (tista’ tidher bis-seħħ tal-effetti sekondarji li ġejjin: 
nawsja, rimettar, dijarea, ansjetà, tkexkix ta’ bard, rogħda, u għaraq) 
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Anness III 

Skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' din il-pożizzjoni 
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Skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' din il-pożizzjoni 

 

Adozzjoni tal-pożizzjoni tas-CMDh: 

 

Jannar 2019 Laqgħa tas-CMDh 

 

Trażmissjoni lill-Awtoritajiet Nazzjonali 
Kompetenti tat-traduzzjonijiet tal-annessi għall-
pożizzjoni: 

16/03/2019 

 

Implimentazzjoni tal-pożizzjoni mill-Istati 
Membri (sottomissjoni tal-varjazzjoni mid-
Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-
Suq): 

15 /05/2019 
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