
 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα I 

Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) 
κυκλοφορίας 



Επιστημονικά πορίσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης 
Κινδύνου (PRAC) σχετικά με την (τις) Έκθεση(-σεις) Περιοδικής Παρακολούθησης της Ασφάλειας 
(ΕΠΠΑ) για τη φαιντανύλη (διαδερμικά επιθέματα, ενέσιμο διάλυμα - εθνικά εγκεκριμένο προϊόν 
μόνο), τα επιστημονικά πορίσματα είναι τα εξής: 

Σε ό,τι αφορά τα διαδερμικά επιθέματα φαιντανύλης, κατά την τελευταία επταετία στον ΕΟΧ 
παρατηρείται μια τάση αύξησης των ποσοστών αναφοράς περιστατικών κατάχρησης/εσφαλμένης 
χρήσης και εξάρτησης. Κατά την περίοδο που καλύπτει η τρέχουσα ΕΠΠΑ, το ποσοστό αναφοράς των 
περιστατικών στον ΕΟΧ δεν αυξήθηκε περαιτέρω, αλλά ούτε μειώθηκε σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
διάστημα του προηγούμενου έτους. Για την επίτευξη μείωσης της τάσης των ποσοστών αναφοράς 
περιστατικών, κρίνεται απαραίτητη η λήψη νέων μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου με στόχο την 
περαιτέρω ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης του κινδύνου διαταραχών που ενέχει 
η χρήση οπιοειδών (OUD). Για τον κίνδυνο τυχαίας χρήσης και κατάποσης, απαιτείται επικαιροποίηση 
της επισήμανσης. Τα τελευταία 5 χρόνια αναφέρθηκαν 10 σχετικά περιστατικά βρεφών με 
θανατηφόρα έκβαση. Ωστόσο, τυχαία έκθεση/τυχαία υπερδοσολογία δεν παρατηρείται αποκλειστικά 
σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες. Θανατηφόρα περιστατικά λόγω τυχαίας έκθεσης έχουν αναφερθεί και 
σε ενήλικες. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι μπορεί επίσης να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Ως εκ 
τούτου, η PRAC εισηγείται την προσθήκη προειδοποίησης στην εξωτερική συσκευασία (και στη 
στοιχειώδη συσκευασία) σχετικά με την τυχαία χρήση και την κατάποση. 

Όσον αφορά τις συστάσεις προς τους συνταγογράφους (παράγραφοι 4.2 και 4.4 της ΠΧΠ), στην 
ιατρική πρακτική υπάρχει συναίνεση σχετικά με την ανάγκη καθορισμού στόχων θεραπείας και 
σχεδίου διακοπής της θεραπείας, καθώς και σχετικά με την ανάγκη εκπαίδευσης του ασθενούς για τον 
κίνδυνο και τις ενδείξεις OUD πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας (Hauser et al 2021, Dowell et 
al 2016). Η τακτική επαναξιολόγηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με οπιοειδή είναι 
απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αλλαγές στη σχέση οφέλους/κινδύνου με την πάροδο 
του χρόνου. Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ασθενών και των φροντιστών, το φύλλο 
οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς επικαιροποιήθηκε με ενδείξεις OUD βάσει των κριτηρίων του 
συστήματος DSM-5 για τις διαταραχές που οφείλονται στη χρήση ουσιών. Προτείνεται η 
επικαιροποίηση της ΠΧΠ 4.8 ώστε η εν λόγω παράγραφος να ευθυγραμμιστεί με τις 
επικαιροποιημένες πληροφορίες ασφάλειας της παραγράφου 4.4. Παρόλο που η εξάρτηση και η 
ανοχή περιγράφονται ήδη κάτω από τον πίνακα ανεπιθύμητων ενεργειών στην παράγραφο 4.8, οι 
όροι αυτοί πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στον ίδιο τον πίνακα με τη συχνότητα «μη γνωστή». Το 
φύλλο οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς πρέπει να επικαιροποιηθεί αναλόγως. 

Όλοι οι ΚΑΚ διαδερμικών επιθεμάτων φαιντανύλης πρέπει να επικαιροποιήσουν τις παραγράφους 4.2, 
4.4 και 4.8 της ΠΧΠ και τις σχετικές παραγράφους του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς 
για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης OUD. Εάν δεν έχουν υπάρχουν ήδη, οι 
ΚΑΚ πρέπει να προσθέσουν τις πληροφορίες για την ασφαλή και προστατευμένη αποθήκευση στις 
πληροφορίες προϊόντος των διαδερμικών επιθεμάτων φαιντανύλης σύμφωνα με τις πληροφορίες 
προϊόντος του Durogesic. 

Τα συνολικά αποδεικτικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο περιστατικών με εύλογη 
πιθανότητα αιτιώδους σχέσης με την υπερδοσολογία φαιντανύλης) είναι επαρκή για την τεκμηρίωση 
της σχέσης μεταξύ τοξικής λευκοεγκεφαλοπάθειας και υπερδοσολογίας φαιντανύλης. Έχουν 
αναφερθεί πιθανοί υποκείμενοι μηχανισμοί, αλλά χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης. Η PRAC 
εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 4.9 της ΠΧΠ για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από 
την παρούσα ενιαία αξιολόγηση της έκθεσης περιοδικής παρακολούθησης της ασφάλειας (PSUSA). Το 
φύλλο οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς πρέπει να επικαιροποιηθεί αναλόγως. 



 

Η CMDh συμφωνεί με τα επιστημονικά πορίσματα της PRAC. 

 

Λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) κυκλοφορίας 

Με βάση τα επιστημονικά πορίσματα για τη φαιντανύλη (διαδερμικά επιθέματα, ενέσιμο διάλυμα - 
προϊόν που έχει εγκριθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο), η CMDh έκρινε ότι η σχέση οφέλους-κινδύνου του 
(των) φαρμακευτικού(-ών) προϊόντος(-ων) που περιέχει(-ουν) φαιντανύλη (διαδερμικά επιθέματα, 
ενέσιμο διάλυμα - προϊόν που έχει εγκριθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο) παραμένει αμετάβλητη, υπό την 
επιφύλαξη των προτεινόμενων αλλαγών στις πληροφορίες προϊόντος. 

Η CMDh καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η(οι) άδεια(-ες) κυκλοφορίας των προϊόντων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης ΕΠΠΑ πρέπει να τροποποιηθεί(-ούν). 
Στον βαθμό που υπάρχουν άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν φαιντανύλη (διαδερμικά 
επιθέματα, ενέσιμο διάλυμα - προϊόν με εθνική μόνο άδεια κυκλοφορίας) και διαθέτουν ήδη άδεια 
κυκλοφορίας στην ΕΕ ή υπόκεινται σε μελλοντικές διαδικασίες έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στην ΕΕ, 
η CMDh συνιστά στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στους αιτούντες/κατόχους αδειών κυκλοφορίας 
να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τη θέση αυτή της CMDh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα II 

Τροποποιήσεις στις πληροφορίες του (των) εθνικά εγκεκριμένου(-ων) φαρμακευτικού(-
ών) προϊόντος(-ων) 



Τροποποιήσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στις αντίστοιχες παραγράφους των 
πληροφοριών του προϊόντος (νέο κείμενο με υπογράμμιση και έντονη γραφή, διαγεγραμμένο 
κείμενο με διακριτή διαγραφή) 

 
Διαδερμικά επιθέματα φαιντανύλης (όλοι οι ΚΑΚ): 
 
 

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 

• Παράγραφος 4.2 

Πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση σχετικά με τη διάρκεια και τους στόχους της θεραπείας. Ως 
κατευθυντήρια γραμμή για τα φύλλα οδηγιών προς τους ασθενείς σχετικά με τη χρήση του Durogesic 
και άλλων διαδερμικών επιθεμάτων φαιντανύλης, η διατύπωση αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί πριν από 
την υφιστάμενη διατύπωση σχετικά με τη διακοπή: 

Διάρκεια και στόχοι της θεραπείας 

Πριν από την έναρξη της θεραπείας με <διαδερμικό επίθεμα φαιντανύλης>, πρέπει να 
συμφωνείται, σε συνεργασία με τον ασθενή, στρατηγική θεραπείας που περιλαμβάνει τη 
διάρκεια της θεραπείας και τους στόχους της θεραπείας, καθώς και σχέδιο για την 
ολοκλήρωση της θεραπείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του 
πόνου. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να υπάρχει συχνή επαφή μεταξύ του 
ιατρού και του ασθενούς για να αξιολογείται η ανάγκη για συνέχιση της θεραπείας, να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας και να προσαρμόζονται οι δόσεις εφόσον 
απαιτείται. Ελλείψει επαρκούς ελέγχου του πόνου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
πιθανότητα υπεραλγησίας, ανοχής και εξέλιξης της υποκείμενης νόσου (βλέπε παράγραφο 
4.4). 

Διακοπή της χρήσης του <διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης> 

<……> 

• Παράγραφος 4.4 

Εάν δεν υπάρχει ήδη, να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης: 

Λόγω των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας έκβασης, που συνδέονται με 
την τυχαία κατάποση, την εσφαλμένη χρήση και την κατάχρηση, πρέπει να συνιστάται στους 
ασθενείς και στα άτομα που τους φροντίζουν να διατηρούν το <διαδερμικό επίθεμα 
φαιντανύλης> σε ασφαλή και προστατευμένο χώρο, στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση άλλοι. 

Μακροχρόνιες θεραπευτικές επιδράσεις και ανοχή 

Σε όλους τους ασθενείς, ενδέχεται να αναπτυχθεί ανοχή στις αναλγητικές επιδράσεις, την υπεραλγησία, 
τη σωματική εξάρτηση και την ψυχολογική εξάρτηση μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση οπιοειδών, 
ενώ δεν έχει αναπτυχθεί πλήρης ανοχή για ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η δυσκοιλιότητα 
που προκαλείται από τα οπιοειδή. Ιδιαίτερα σε ασθενείς με χρόνιο μη καρκινικό πόνο, έχει αναφερθεί ότι 
οι ασθενείς μπορεί να μην εμφανίσουν ουσιαστική βελτίωση της έντασης του πόνου από τη συνεχή 
θεραπεία με οπιοειδή μακροπρόθεσμα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πρέπει να υπάρχει συχνή 
επαφή μεταξύ του ιατρού και του ασθενούς για την αξιολόγηση της ανάγκης για συνέχιση της 
θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.2). Συνιστάται να επαναξιολογείται τακτικά η καταλληλότητα της 
συνεχιζόμενης χρήσης του DUROGESIC κατά την ανανέωση της συνταγογράφησης σε ασθενείς. Όταν 
αποφασίζεται ότι δεν υπάρχει όφελος για τη συνέχιση της θεραπείας, πρέπει να εφαρμόζεται σταδιακή 
μείωση της τιτλοποίησης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης. 



Μην διακόπτετε απότομα τη χρήση του <διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης> σε ασθενή με σωματική 
εξάρτηση από οπιοειδή. Μετά από απότομη διακοπή της θεραπείας ή μείωση της δόσης ενδέχεται να 
εμφανιστεί σύνδρομο στέρησης του φαρμάκου. 

Έχουν υπάρξει αναφορές ότι η ταχεία σταδιακή μείωση του <διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης> σε 
ασθενείς με σωματική εξάρτηση από οπιοειδή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά συμπτώματα στέρησης και 
μη ελεγχόμενο πόνο (βλέπε παράγραφο 4.2 και παράγραφο 4.8). Όταν ένας ασθενής δεν χρήζει πλέον 
θεραπείας, συνιστάται η σταδιακή μείωση της δόσης για την ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων 
στέρησης. Για τη σταδιακή μείωση των υψηλών δόσεων ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες έως μήνες. 

Το σύνδρομο στέρησης οπιοειδών χαρακτηρίζεται από κάποια ή από όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
ανησυχία, δακρύρροια, ρινόρροια, χασμουρητό, εφίδρωση, ρίγη, μυαλγία, μυδρίαση και αίσθημα 
παλμών. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα, όπως ευερεθιστότητα, διέγερση, 
άγχος, υπερκινησία, τρόμος, αδυναμία, αϋπνία, ανορεξία, κοιλιακές κράμπες, ναυτία, έμετος, διάρροια, 
αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένος αναπνευστικός ρυθμός ή καρδιακός ρυθμός. 

 

Διαταραχή λόγω χρήσης οπιοειδών (κατάχρηση και εξάρτηση) 

Η επαναλαμβανόμενη χρήση του <ονομασία προϊόντος> μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή λόγω χρήσης 
οπιοειδών (OUD). Η υψηλότερη δόση και η μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας με οπιοειδή μπορεί 
να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης OUD. Η κατάχρηση ή η εκούσια εσφαλμένη χρήση 
DUROGESIC μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία και/ή θάνατο. Ο κίνδυνος εμφάνισης OUD είναι 
αυξημένος σε ασθενείς με προσωπικό ή οικογενειακό (γονείς ή αδέλφια) ιστορικό διαταραχών λόγω 
χρήσης ουσιών (συμπεριλαμβανομένης διαταραχής λόγω κατανάλωσης αλκοόλ), σε ενεργούς καπνιστές 
ή σε ασθενείς με προσωπικό ιστορικό άλλων διαταραχών ψυχικής υγείας (π.χ. μείζονα κατάθλιψη, 
άγχος και διαταραχές προσωπικότητας). 

Πριν από την έναρξη της θεραπείας με το <διαδερμικό επίθεμα φαιντανύλης> και κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας, οι στόχοι της θεραπείας και το σχέδιο διακοπής πρέπει να 
συμφωνούνται με τον ασθενή (βλ. παράγραφο 4.2). Πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 
ο ασθενής πρέπει επίσης να ενημερώνεται σχετικά με τους κινδύνους και τις ενδείξεις OUD. 
Σε περίπτωση εμφάνισης αυτών των ενδείξεων θα πρέπει να συνιστάται στους ασθενείς να 
επικοινωνούν με τον γιατρό τους. 

Οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με οπιοειδή φάρμακα πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις 
OUD, όπως η συμπεριφορά αναζήτησης φαρμάκων (π.χ. πολύ πρώιμα αιτήματα για ανεφοδιασμό), 
ιδιαίτερα οι ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η 
επανεξέταση της συγχορήγησης οπιοειδών και ψυχοδραστικών φαρμάκων (όπως οι βενζοδιαζεπίνες). Σε 
ασθενείς με ενδείξεις και συμπτώματα OUD θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διαβούλευσης με 
ειδικό σε θέματα εθισμού. Εάν πρόκειται να διακοπεί η χρήση οπιοειδών (βλ. παράγραφο 4.4). 

• Παράγραφος 4.8 

Η ανοχή στο φάρμακο και η εξάρτηση πρέπει να περιλαμβάνονται στον συνοπτικό πίνακα 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι όροι αυτοί πρέπει να καταχωρούνται στην κατηγορία/οργανικό σύστημα 
«Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης» και στην κατηγορία/οργανικό σύστημα 
«Ψυχιατρικές διαταραχές», αντίστοιχα, με συχνότητα εμφάνισης «μη γνωστή». 

Η περιγραφή αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών στον εν λόγω πίνακα θα πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής: 

Με την επαναλαμβανόμενη χρήση του DUROGESIC μπορούν να αναπτυχθούν ανοχή, σωματική 
εξάρτηση και ψυχολογική εξάρτηση (βλ. παράγραφο 4.4). 



Ανοχή 

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης χρήσης μπορεί να αναπτυχθεί ανοχή. 

 

Εξάρτηση από τα ναρκωτικά 

Η επαναλαμβανόμενη χρήση του <διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης> μπορεί να οδηγήσει 
σε εξάρτηση από το φάρμακο, ακόμη και σε θεραπευτικές δόσεις. Ο κίνδυνος εξάρτησης από 
το φάρμακο μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου, τη δοσολογία και τη 
διάρκεια της θεραπείας με οπιοειδή του εκάστοτε ασθενούς (βλ. παράγραφο 4.4). 

 

• Παράγραφος 4.9 

Συμπτώματα και ενδείξεις 

<….> 

Οι εκδηλώσεις της υπερδοσολογίας φαιντανύλης είναι επέκταση των φαρμακολογικών της δράσεων, με 
σοβαρότερη επίδραση την αναπνευστική καταστολή. Με υπερδοσολογία φαιντανύλης έχει επίσης 
παρατηρηθεί τοξική λευκοεγκεφαλοπάθεια. 

 

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης 
 

• Παράγραφος 2 του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν 
πάρετε/χρησιμοποιήσετε <διαδερμικό επίθεμα φαιντανύλης> 

Η ακόλουθη διατύπωση πρέπει να προστεθεί στην προειδοποίηση (εντός πλαισίου) (εάν δεν υπάρχει 
ήδη): 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

o Φυλάσσετε αυτό το φάρμακο σε ασφαλές και προστατευμένο μέρος, στο οποίο δεν 
έχουν πρόσβαση άλλα άτομα - για περισσότερες πληροφορίες, βλ. παράγραφο 5. 

 

Οι ακόλουθες διατυπώσεις θα πρέπει να αφαιρεθούν (εάν υπάρχουν): 

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο εάν ισχύει 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα για εσάς - ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να σας εξετάσει πιο 
προσεκτικά εάν: 

• (…) 

• Εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε κάνει κατάχρηση ή έχετε υπάρξει εξαρτημένοι 
από αλκοόλ, συνταγογραφούμενα φάρμακα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες («εθισμός»). 

• Είστε καπνιστής. 

• Είχατε ποτέ προβλήματα με τη διάθεσή σας (κατάθλιψη, άγχος ή διαταραχή προσωπικότητας) ή 
έχετε λάβει θεραπεία από ψυχίατρο για άλλες ψυχικές νόσους. 

(…) 

Η υπάρχουσα διατύπωση πρέπει να αφαιρεθεί (εάν υπάρχει): 



 

Ανεπιθύμητες ενέργειες και διαδερμικό επίθεμα φαιντανύλης 

Η επαναλαμβανόμενη μακροχρόνια χρήση των επιθεμάτων μπορεί να καταστήσει το φάρμακο λιγότερο 
αποτελεσματικό (μπορείτε να το συνηθίσετε ή μπορεί να γίνετε πιο ευαίσθητοι στον πόνο) ή να 
εξαρτηθείτε από αυτό. Η αύξηση της δόσης των επιθεμάτων σας μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε 
περαιτέρω τον πόνο σας για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί επίσης να είναι επιβλαβής. Εάν 
παρατηρήσετε ότι το φάρμακό σας καθίσταται λιγότερο αποτελεσματικό, ενημερώστε τον γιατρό σας. Ο 
γιατρός σας θα αποφασίσει εάν είναι προτιμότερο να αυξήσετε τη δόση ή να μειώσετε σταδιακά τη 
χρήση του DUROGESIC. Επίσης, εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να αναπτύξετε εξάρτηση, μπορείτε να 
συμβουλευθείτε τον γιατρό σας σχετικά με το θέμα αυτό. 

Θα πρέπει να συμπεριληφθούν νέες διατυπώσεις που σχετίζονται με την ανοχή, την OUD και την 
ακούσια υπερδοσολογία, όπως περιγράφεται παρακάτω (μέρος της υπάρχουσας διατύπωσης θα πρέπει 
να παραμείνει). Στη συνέχεια, οι νέες προειδοποιήσεις σχετικά με την ανοχή και την OUD, οι οποίες 
πρέπει να συμπεριληφθούν στην παράγραφο 2 του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς, θα 
πρέπει να προηγούνται της παραγράφου σχετικά με τα «Συμπτώματα στέρησης κατά τη διακοπή της 
χρήσης του <διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης>», εάν υπάρχει. Τουλάχιστον η παράγραφος θα 
πρέπει να προηγείται της παραγράφου του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς με τίτλο «Άλλα 
φάρμακα και <διαδερμικό επίθεμα φαιντανύλης>»). Η διατύπωση της προειδοποίησης πρέπει να είναι η 
ακόλουθη: 

Μακροχρόνια χρήση και ανοχή 

Το φάρμακο αυτό περιέχει φαιντανύλη, η οποία είναι οπιοειδές φάρμακο. Η 
επαναλαμβανόμενη χρήση οπιοειδών αναλγητικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου (λόγω συνήθειας του οργανισμού, που είναι γνωστή 
ως ανάπτυξη ανοχής στο φάρμακο). Ενδέχεται επίσης να εμφανίσετε μεγαλύτερη ευαισθησία 
στον πόνο κατά τη χρήση του <διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης>. Αυτό είναι γνωστό ως 
υπεραλγησία. Η αύξηση της δόσης των επιθεμάτων σας μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε 
περαιτέρω τον πόνο σας για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί επίσης να είναι 
επιβλαβής. Εάν παρατηρήσετε ότι το φάρμακό σας καθίσταται λιγότερο αποτελεσματικό, 
ενημερώστε τον γιατρό σας. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν είναι προτιμότερο να αυξήσετε 
τη δόση ή να μειώσετε σταδιακά τη χρήση του <διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης>. 

 

Εξάρτηση και εθισμός 

Η επαναλαμβανόμενη χρήση του <ονομασία προϊόντος> μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
εξάρτηση, κατάχρηση και εθισμό, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή 
υπερδοσολογία. Ο κίνδυνος αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να αυξηθεί με τη 
χορήγηση υψηλότερης δόσης και μεγαλύτερης διάρκειας χρήσης. Η εξάρτηση ή ο εθισμός 
μπορούν να σας κάνουν να αισθάνεστε ότι δεν έχετε πλέον τον έλεγχο της ποσότητας του 
φαρμάκου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή της συχνότητας με την οποία πρέπει να το 
χρησιμοποιείτε. Μπορεί να αισθάνεστε ότι πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το 
φάρμακό σας, ακόμη και όταν αυτό δεν συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου σας. 

Ο κίνδυνος εξάρτησης ή εθισμού ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Ενδέχεται να διατρέχετε 
μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης ή εθισμού με το <διαδερμικό επίθεμα φαιντανύλης> εάν: 

• Εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε κάνει κατάχρηση ή έχετε υπάρξει 
εξαρτημένοι από αλκοόλ, συνταγογραφούμενα φάρμακα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες 
(«εθισμός»). 



• Είστε καπνιστής. 
• Είχατε ποτέ προβλήματα με τη διάθεσή σας (κατάθλιψη, άγχος ή διαταραχή 

προσωπικότητας) ή έχετε λάβει θεραπεία από ψυχίατρο για άλλες ψυχικές νόσους. 
 
Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα ακόλουθα κατά τη χρήση του <διαδερμικού επιθέματος 
φαιντανύλης>, μπορεί να αποτελεί ένδειξη εξάρτησης ή εθισμού. 
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το φάρμακο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που 

σας έχει συμβουλεύσει ο γιατρός σας 
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση από τη συνιστώμενη 
• Χρησιμοποιείτε το φάρμακο για άλλους λόγους εκτός της συνταγογράφησης, για 

παράδειγμα, για να «διατηρήσετε την ψυχραιμία σας» ή για να «βοηθήσετε τον ύπνο 
σας» 

• Έχετε προβεί σε επαναλαμβανόμενες, ανεπιτυχείς προσπάθειες διακοπής ή ελέγχου της 
χρήσης αυτού του φαρμάκου 

• Όταν σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακο δεν νιώθετε καλά και αισθάνεστε καλύτερα 
όταν ξαναχρησιμοποιείτε το φάρμακο («ανεπιθύμητες ενέργειες στέρησης») 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενδείξεις, ενημερώστε τον γιατρό σας για να 
συζητήσετε την καλύτερη οδό θεραπείας για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
όπου είναι σκόπιμο να διακόψετε και του ασφαλούς τρόπου με τον οποίο πρέπει να διακόψετε 
τη θεραπεία. 

 

• Παράγραφος 3 του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς Πώς να 
χρησιμοποιήσετε το <διαδερμικό επίθεμα φαιντανύλης> 

 
Πριν από την έναρξη της θεραπείας και τακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο γιατρός σας 
θα συζητήσει επίσης με εσάς τι μπορεί να προκύψει από τη χρήση του <διαδερμικού 
επιθέματος φαιντανύλης>, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το πάρετε, πότε 
πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας και πότε πρέπει να το διακόψετε (βλ. επίσης 
παράγραφο 2, συμπτώματα στέρησης κατά τη διακοπή του διαδερμικού επιθέματος 
φαιντανύλης). 
 
• Παράγραφος 4 του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς Πιθανές ανεπιθύμητες 

ενέργειες 
 
Προσθέστε στον κατάλογο ανεπιθύμητων ενεργειών την ανεπιθύμητη ενέργεια εξάρτηση με ένδειξη 
συχνότητας «άγνωστη» ως εξής: 
 

• Μπορεί να αναπτύξετε εξάρτηση από τη χρήση του <διαδερμικού επιθέματος 
φαιντανύλης> (βλ. παράγραφο 2). 

 
Η τρέχουσα διατύπωση στον κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών θα πρέπει να τροποποιηθεί 
ελαφρώς: 
 
Η επαναλαμβανόμενη χρήση των επιθεμάτων ενδέχεταιμπορεί να καταστήσει το φάρμακο λιγότερο 
αποτελεσματικό (μπορείτε να το συνηθίσετε ή ενδέχεται να γίνετε πιο ευαίσθητοι στον πόνο) ή 
ενδέχεται μπορεί να αναπτύξετε εξάρτηση σε αυτό. 
 
Επιπλέον, η παράγραφος σχετικά με την υπερδοσολογία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί: 
 
Η υπερδοσολογία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: 
 



<….> 
 
Ενδείξεις όπως δυσκολία στην αναπνοή ή κοφτή αναπνοή, κόπωση, υπερβολική υπνηλία, αδυναμία 
σαφούς σκέψης, βάδισης ή ομιλίας, και αίσθημα λιποθυμίας, ζάλης ή σύγχυσης. Η υπερδοσολογία 
μπορεί επίσης να προκαλέσει εγκεφαλική διαταραχή γνωστή ως τοξική 
λευκοεγκεφαλοπάθεια. 
 
 
• Παράγραφος 5 του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς Πού πρέπει να 

φυλάσσετε τα επιθέματα 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη οι παρακάτω διατυπώσεις, συμπεριλάβετε τις ακόλουθες συνθήκες 
φύλαξης: 
 
Φυλάσσετε αυτό το φάρμακο σε ασφαλές και προστατευμένο μέρος στο οποίο δεν έχουν 
πρόσβαση άλλα άτομα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη και να είναι θανατηφόρο σε 
άτομα που μπορεί να πάρουν αυτό το φάρμακο τυχαία ή εκ προθέσεως, όταν δεν τους έχει 
συνταγογραφηθεί. 
 
 
Επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ 
 
Πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη προειδοποίηση (η θέση και η διάταξη πρέπει να συμφωνηθούν με τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές): 
 
Η τυχαία χρήση ή η κατάποση μπορεί να είναι θανατηφόρα 
 
 
Επισήμανση στη στοιχειώδη συσκευασία 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος, πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη προειδοποίηση: 
 
Η τυχαία χρήση ή η κατάποση μπορεί να είναι θανατηφόρα 
 
 
Ενέσιμο διάλυμα φαιντανύλης (όλοι οι ΚΑΚ): 

• Παράγραφος 4.9 της ΠΧΠ 

Πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο σύμπτωμα υπερδοσολογίας: 

Με την υπερδοσολογία φαιντανύλης έχει παρατηρηθεί τοξική λευκοεγκεφαλοπάθεια. 

 

• Παράγραφος 2 του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν 
χρησιμοποιήσετε το <ενέσιμο διάλυμα φαιντανύλης> 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

Διαγραφή του όρου «μακροπρόθεσμα» σύμφωνα με τη διατύπωση της ΠΧΠ: 

Η επαναλαμβανόμενη μακροχρόνια χρήση οπιοειδών αναλγητικών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 
αποτελεσματικότητας του φαρμάκου (το συνηθίζει ο οργανισμός σας). Μπορεί επίσης να προκαλέσει 



εξάρτηση και κατάχρηση, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα απειλητική για τη ζωή 
υπερδοσολογία. Εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να αναπτύξετε εξάρτηση στο [προϊόν που περιέχει 
φαιντανύλη], είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 

 

• Παράγραφος 3 του φύλλου οδηγιών χρήσης προς τους ασθενείς Πώς να πάρετε το <ενέσιμο 
διάλυμα φαιντανύλης> 

Πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο σύμπτωμα υπερδοσολογίας (και η σημασία του): 

Εγκεφαλική διαταραχή (γνωστή ως τοξική λευκοεγκεφαλοπάθεια) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα III 

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παρούσας γνώμης 



Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παρούσας γνώμης 

Έγκριση της γνώμης της CMDh: 

 

Συνεδρίαση της CMDh τον Δεκέμβριο του 2022 

 

Διαβίβαση των μεταφράσεων των παραρτημάτων 
της γνώμης της CMDh στις εθνικές αρμόδιες 
αρχές: 

30 Ιανουαρίου 2023 

Εφαρμογή της γνώμης από τα κράτη μέλη 
(υποβολή της τροποποίησης από τον Κάτοχο της 
Άδειας Κυκλοφορίας): 

30 Μαρτίου 2023 

 


