
 

 

 

 

 

 

 

 

I priedas 

Mokslinės išvados ir pagrindas keisti registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygas 



Mokslinės išvados 

Atsižvelgiant į Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC) atlikto fentanilio 
(transderminių pleistrų, injekcinio tirpalo – tik pagal nacionalinę procedūrą registruoto vaistinio 
preparato) periodiškai atnaujinamo (-ų) saugumo protokolo (-ų) (PASP) vertinimo ataskaitą, 
padarytos toliau išdėstytos mokslinės išvados. 

Vertinant fentanilio transderminius pleistrus pažymėtina, kad pastaruosius septynerius metus EEE 
šalyse stebima užregistruojamų piktnaudžiavimo šiais vaistiniais preparatais ir (arba) netinkamo jų 
vartojimo bei priklausomybės nuo jų atsiradimo atvejų skaičiaus didėjimo tendencija. Šio PASP 
ataskaitiniu laikotarpiu EEE šalyse užregistruojamų tokių atvejų rodiklis dar labiau nepadidėjo, bet ir 
nesumažėjo, palyginti su ankstesniu 1 metų laikotarpiu. Nuspręsta, kad, siekiant sumažinti 
pranešimų apie tokius atvejus skaičių, reikia nustatyti naujas rizikos mažinimo priemones (RMP), 
kurios padėtų dar labiau padidinti informuotumą apie psichikos ir elgesio sutrikimo vartojant 
opioidus (opioidų vartojimo sutrikimo) (toliau – PESVO) riziką ir padėtų dar veiksmingiau ją 
atpažinti. Būtina atnaujinti su atsitiktinio pavartojimo ir nurijimo rizika susijusią ženklinimo 
informaciją. Per pastaruosius 5 metus gauta pranešimų apie 10 kūdikių mirties dėl anksčiau 
nurodytų priežasčių atvejus. Tačiau atsitiktinai pavartoti vaisto ir (arba) jo perdozuoti gali ne tik 
vaikai, bet ir suaugusieji. Mirties atsitiktinai pavartojus vaistinio preparatų atvejų nustatyta ir 
suaugusiųjų populiacijoje. Pavyzdžiui, ypač didelis toks pavojus gali kilti ir senyviems pacientams. 
Todėl PRAC rekomenduoja ant išorinės (ir vidinės) pakuotės pateikti įspėjimą dėl vaistinio preparato 
atsitiktinio pavartojimo ir nurijimo. 

Dėl rekomendacijų vaistinius preparatus skiriantiems gydytojams (preparato charakteristikų 
santraukos 4.2 ir 4.4 skyriai) – medicininėje praktikoje sutariama, kad būtina nustatyti gydymo 
tikslus ir gydymo nutraukimo planą, taip pat – prieš pradedant gydymą ir gydymo laikotarpiu – 
šviesti pacientą apie PESVO riziką ir požymius (Hauser et al, 2021; Dowell et al, 2016). Gydymo 
opioidais laikotarpiu reikia reguliariai pakartotinai įvertinti paciento būklę, atsižvelgiant į naudos 
pacientui ir jam kylančios rizikos santykio pokyčius, kurių gali ilgainiui įvykti. Siekiant toliau 
informuoti pacientus ir juos slaugančius asmenis, atnaujintas pakuotės lapelis, jį papildant PESVO 
požymiais, kurie yra pagrįsti Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos žinyno 5 leidime 
(angl. DSM-5) nurodytais su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susijusių sutrikimų požymiais. 
Siūloma atnaujinti preparato charakteristikų santraukos 4.8 skyrių, siekiant suderinti jį su atnaujinta 
4.4 skyriuje pateikta su saugumu susijusia informacija. Nors priklausomybė ir pripratimas jau 
aprašyti po 4.8 skyriaus nepageidaujamų reakcijų lentele, šiuos terminus taip pat reikėtų įtraukti į 
pačią lentelę, nurodant, kad jų pasireiškimo dažnis nežinomas. Atitinkamai turėtų būti atnaujintas 
pakuotės lapelis. 

Visi fentanilio transderminių pleistrų registruotojai turėtų atnaujinti preparato charakteristikų 
santraukos 4.2, 4.4 ir 4.8 skyrius ir susijusius pakuotės lapelio skyrius, kad PESVO rizika būtų dar 
labiau sumažinta. Jeigu tai dar nepadaryta, registruotojai turėtų, atsižvelgdami į Durogesic vaistinio 
preparato informacinius dokumentus, į fentanilio transderminių pleistrų informacinius dokumentus 
įtraukti nurodymą laikyti vaistinį preparatą saugioje ir nepasiekiamoje vietoje. 

Visų turimų duomenų (įskaitant informaciją apie bent du atvejus, kai buvo nustatytas pagrįstas ir 
galimas priežastinis ryšys su fentanilio perdozavimu) pakanka fentanilio perdozavimo priežastiniam 
ryšiui su toksine leukoencefalopatija pagrįsti. Remiantis duomenimis nustatyti galimi pagrindiniai 
tokį priežastinį ryšį lemiantis mechanizmai, bet juos reikia išsamiau ištirti. PRAC rekomenduoja iš 
dalies pakeisti visų vaistinių preparatų, kurie įtraukti į šią periodiškai atnaujinimų saugumo 
protokolų bendro vertinimo (PSUSA) procedūrą, preparato charakteristikų santraukos 4.9 skyrių. 
Atitinkamai turėtų būti atnaujintas pakuotės lapelis. 



 

Žmonėms skirtų vaistinių preparatų savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros 
koordinavimo grupė [(CMD(h)] pritaria PRAC mokslinėms išvadoms. 

 

Priežastys, dėl kurių rekomenduojama keisti registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygas 

Remdamasi mokslinėmis išvadomis dėl fentanilio (transderminių pleistrų, injekcinio tirpalo (tik pagal 
nacionalines procedūras registruotų vaistinių preparatų)), CMD(h) laikosi nuomonės, kad 
vaistinio (-ių) preparato (-ų), kurio (-ių) sudėtyje yra fentanilio (transderminių pleistrų, injekcinio 
tirpalo (tik pagal nacionalines procedūras registruotų vaistinių preparatų)), naudos ir rizikos santykis 
yra nepakitęs su sąlyga, kad bus padaryti pasiūlyti vaistinio preparato informacinių dokumentų 
pakeitimai. 

CMD(h) nariai sutaria, kad vaistinių preparatų, kurie buvo vertinami šios bendros PASP vertinimo 
procedūros metu, registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygas reikia keisti. Kadangi šiuo metu ES yra 
registruota daugiau vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra fentanilio (transderminių pleistrų, 
injekcinio tirpalo (tik pagal nacionalines procedūras registruotų vaistinių preparatų)), arba ateityje 
bus prašoma registruoti tokių vaistinių preparatų, todėl CMD(h) rekomenduoja, kad suinteresuotos 
valstybės narės bei pareiškėjai ar registruotojai tinkamai atsižvelgtų į šį CMD(h) sutarimą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II priedas 

Vadovaujantis nacionalinėmis procedūromis registruoto (-ų) vaistinio (-ių) preparato (-ų) 
informacinių dokumentų pakeitimai 



Pakeitimai, kuriuos reikia įtraukti į atitinkamus vaistinio preparato informacinių 
dokumentų skyrius (naujas tekstas pabrauktas ir paryškintas, ištrintas tekstas – perbrauktas) 

 
Fentanilio transderminiai pleistrai (visi registruotojai): 
 
 

Preparato charakteristikų santrauka 

• 4.2 skyrius 

Į tekstą reikėtų įtraukti toliau pateiktą informacijos apie gydymo trukmę ir tikslus formuluotę. 
Atsižvelgiant į Durogesic pakuotės lapelį ir suderintus kitų fentanilio transderminių pleistrų pakuotės 
lapelius, rekomenduojama įtraukti šią formuluotę, ją pateikiant prieš esamą informacijos apie gydymo 
nutraukimą formuluotę: 

Gydymo trukmė ir tikslai 

Prieš pradedant gydymą <fentanilio transderminiu pleistru>, vadovaujantis skausmo 
gydymo gairėmis, kartu su pacientu reikia suderinti gydymo strategiją, įskaitant gydymo 
trukmę ir gydymo tikslus, taip pat gydymo nutraukimo planą. Gydymo laikotarpiu gydytojas 
ir pacientas turėtų dažnai bendrauti, kad būtų galima įvertinti poreikį tęsti gydymą, 
apsvarstyti galimybę nutraukti gydymą ir prireikus pakoreguoti vaisto dozes. Nesant 
tinkamos skausmo kontrolės, reikėtų atsižvelgti į hiperalgezijos, pripratimo ir pagrindinės 
ligos progresavimo galimybę (žr. 4.4 skyrių). 

Gydymo <fentanilio transderminiu pleistru> nutraukimas 

<……> 

• 4.4 skyrius 

Jeigu tai dar nepadaryta, reikia įtraukti toliau pateiktą informacijos apie laikymo sąlygas formuluotę: 

Dėl rizikos, susijusios su atsitiktiniu vaistinio preparato nurijimu, netinkamu jo vartojimu ir 
piktnaudžiavimu vaistiniu preparatu (įskaitant mirtinus padarinius), pacientus ir juos 
slaugančius asmenis būtina informuoti apie tai, kad <fentanilio transderminį pleistrą> reikia 
laikyti kitiems neprieinamoje saugioje ir nepasiekiamoje vietoje. 

Ilgalaikio gydymo poveikis ir pripratimas 

Pakartotinai vartojant opioidus, visiems pacientams gali išsivystyti pripratimas prie analgezinio 
poveikio, hiperalgezija, fizinė ir psichologinė priklausomybė, taip pat išsivysto nevisiškas tam tikrų 
šalutinio poveikio reiškinių, pvz., opioidų sukelto vidurių užkietėjimo, toleravimas. Nustatyta, kad 
gydant, visų pirma, pacientus, kuriems pasireiškia lėtinis ne vėžio sukeliamas skausmas, ilgą laiką 
tęsiant gydymą opioidais, gali nepavykti reikšmingai sumažinti skausmo intensyvumo. Gydymo 
laikotarpiu gydytojas ir pacientas turėtų dažnai bendrauti, kad būtų galima įvertinti poreikį 
tęsti gydymą (žr. 4.2 skyrių). Rekomenduojama, atnaujinant receptą, reguliariai pakartotinai 
įvertinti, ar pacientas turėtų toliau vartoti DUROGESIC. Nusprendus, kad pacientui nebus naudos iš 
tolesnio vaistinio preparato vartojimo, nutraukiant vartojimą reikėtų laipsniškai mažinti dozę, kad 
pacientui nepasireikštų abstinencijos simptomai. 

Negalima staiga nutraukti gydymo <fentanilio transderminiu pleistru>, jeigu pacientas yra fiziškai 
priklausomas nuo opioidų. Staiga nutraukus gydymą arba sumažinus vaistinio preparato dozę, gali 
pasireikšti su vaistiniu preparatu susijęs abstinencijos sindromas. 

Gauta pranešimų, iš kurių matyti, kad nuo opioidų fiziškai priklausomam pacientui sparčiai sumažinus 
<fentanilio transderminio pleistro> dozę, gali pasireikšti sunkių abstinencijos simptomų ir 



nekontroliuojamas skausmas (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius). Kai pacientui nebereikia gydymo, 
rekomenduojama laipsniškai mažinti vaistinio preparato dozę, kad jam pasireikštų kuo mažiau 
abstinencijos simptomų. Siekiant laipsniškai sumažinti didelę vaistinio preparato dozę, tam gali prireikti 
kelių savaičių arba mėnesių. 

Su opioidais susijęs abstinencijos sindromas pasireiškia visais arba kai kuriais iš šių reiškinių: 
neramumu, ašarojimu, rinorėja, žiovavimu, prakaitavimu, šaltkrėčiu, mialgija, midriaze ir 
palpitacijomis. Taip pat gali pasireikšti kiti simptomai, įskaitant dirglumą, ažitaciją, nerimą, 
hiperkineziją, tremorą, silpnumą, nemigą, anoreksiją, pilvo spazmus, pykinimą, vėmimą, viduriavimą, 
padidėjusį kraujospūdį, padažnėjusį kvėpavimą arba širdies ritmą. 

 

Psichikos ir elgesio sutrikimas vartojant opioidus (piktnaudžiavimas ir priklausomybė) 

Pakartotinai vartojant <vaistinio preparato pavadinimas>, gali išsivystyti vadinamasis psichikos ir 
elgesio sutrikimas vartojant opioidus (PESVO). Vartojant didesnę opioidų dozę ir ilgiau tęsiant 
gydymą opioidais, gali padidėti PESVO atsiradimo rizika. Piktnaudžiaujant DUROGESIC arba 
sąmoningai jį vartojant netinkamai, pacientas gali perdozuoti vaistinio preparato ir (arba) mirti nuo jo 
poveikio. Didesnė PESVO atsiradimo rizika kyla tiems pacientams, kuriems patiems arba kurių šeimos 
nariams (tėvams ar broliams ir seserims) praeityje buvo nustatyta su psichotropinių medžiagų 
vartojimu susijusių sutrikimų (įskaitant su alkoholio vartojimu susijusį sutrikimą), taip pat 
vartojantiesiems tabako gaminius arba pacientams, kuriems buvo diagnozuota kitų psichikos sveikatos 
sutrikimų (pvz., didžioji depresija, nerimo ir asmenybės sutrikimai). 

Prieš pradedant gydymą <fentanilio transderminiu pleistru> ir gydymo laikotarpiu su 
pacientu reikėtų susitarti dėl gydymo tikslų ir gydymo nutraukimo plano (žr. 4.2 skyrių). 
Prieš pradedant gydymą ir gydymo laikotarpiu pacientą taip pat reikėtų informuoti apie 
PESVO keliamą riziką ir jo požymius. Pacientus reikėtų informuoti, kad, pasireiškus šiems 
požymiams, jie turėtų kreiptis į gydytoją. 

Reikėtų stebėti, ar opioidiniais vaistiniais preparatais gydomiems pacientams pasireiškia PESVO 
požymiai, pvz., ar pacientas ieško galimybės gauti vaistinio preparato (pvz., pernelyg greitai prašo 
papildyti vaistinio preparato atsargas), ypač jeigu tai yra didesnės rizikos grupei priskiriami pacientai. 
Be kita ko, reikėtų peržiūrėti paciento tuo pat metu vartojamus opioidus ir psichiką veikiančius 
vaistinius preparatus (pvz., benzodiazepinus). Tais atvejais, kai pacientui pasireiškia PESVO požymiai ir 
simptomai, reikėtų apsvarstyti galimybę nusiųsti jį pasikonsultuoti su priklausomybės ligų specialistu, 
jeigu numatoma nutraukti gydymą opioidais (žr. 4.4 skyrių). 

• 4.8 skyrius 

Į nepageidaujamų reakcijų suvestinę lentelę reikėtų įtraukti informaciją apie pripratimą prie 
vaistinio preparato ir priklausomybę nuo jo. Šiuos terminus reikėtų įtraukti atitinkamai į OSK 
„Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai“ ir OSK „Psichikos sutrikimai“ skiltis, nurodant, kad 
jų pasireiškimo „dažnis nežinomas“. 

Po šia lentele pateiktą minėtų nepageidaujamų reakcijų aprašymą reikėtų iš dalies pakeisti taip: 

Pakartotinai vartojant DUROGESIC, gali atsirasti pripratimas, fizinė priklausomybė ir psichologinė 
priklausomybė (žr. 4.4 skyrių). 

Pripratimas 

Vaistinį preparatą vartojant pakartotinai, gali atsirasti pripratimas prie jo. 

 



Priklausomybė nuo vaistinio preparato 

Pakartotinai naudojant <fentanilio transderminį pleistrą>, gali atsirasti priklausomybė nuo 
vaistinio preparato, net jei neviršijamos terapinės dozės. Priklausomybės nuo vaistinių 
preparatų atsiradimo rizika gali skirtis priklausomai nuo individualių paciento rizikos 
veiksnių, vaistinio preparato dozės ir gydymo opioidais trukmės (žr. 4.4 skyrių). 

 

• 4.9 skyrius 

Simptomai ir požymiai 

<….> 

Fentanilio perdozavimo požymiai yra jo farmakodinaminio veikimo tąsa, o sunkiausias poveikis yra 
kvėpavimo slopinimas. Perdozavus fentanilio, taip pat nustatyta toksinės leukoencefalopatijos 
atvejų. 

 

Pakuotės lapelis 
 

• Pakuotės lapelio 2 skyrius. Kas žinotina prieš naudojant <fentanilio transderminį pleistrą> 

(Apibrėžtą) įspėjimą reikia papildyti toliau pateikta formuluote (jeigu tai dar nepadaryta): 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

o Laikykite šį vaistą saugioje ir nepasiekiamoje vietoje, iš kurios kiti žmonės jo 
negalėtų paimti – daugiau informacijos pateikta 5 skyriuje. 

 

Toliau nurodytas esamas formuluotes reikėtų išbraukti (jeigu tokios formuluotės yra tekste): 

Jeigu Jums taikytinas bent vienas iš toliau nurodytų teiginių, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, 
pasitarkite su gydytoju arba vaistininku – gydytojui gali reikėti išsamiau įvertinti Jūsų sveikatos būklę, 
jeigu: 

• (…) 

• jūs ar kuris nors iš jūsų šeimos narių kada nors piktnaudžiavote alkoholiu, receptiniais vaistais 
ar narkotikais arba buvote nuo jų priklausomas (-a) (sirgote priklausomybės liga; 

• jūs rūkote; 

• jums kada nors buvo pasireiškęs nuotaikos sutrikimas (depresija, nerimas arba asmenybės 
sutrikimas) arba jūs buvote gydomas (-a) psichiatro nuo kitų psichikos ligų. 

(…) 

Esamą formuluotę reikėtų išbraukti (jeigu tokia formuluotė yra tekste): 

 

Šalutinis poveikis ir fentanilio transderminis pleistras 

Pakartotinai ilgą laiką naudojant pleistrus, šis vaistas gali būti ne toks veiksmingas (jūs priprasite prie 
jo arba galite tapti jautresnis (-ė) skausmui), arba jūs galite tapti nuo jo priklausomas (-a). Didesnė 
pleistrų dozė gali padėti kuriam laikui dar labiau numalšinti skausmą, bet ji taip pat gali būtų 



kenksminga. Pastebėję, kad jums paskirtas vaistas tampa nebe toks veiksmingas, pasitarkite su savo 
gydytoju. Jūsų gydytojas nuspręs, ar jums geriau padidinti DUROGESIC dozę, ar geriau laipsniškai 
sumažinti jo dozę ir nutraukti gydymą šiuo vaistu. Taip pat, jeigu nerimaujate, kad galite tapti 
priklausomas (-a) nuo vaisto, šiuo klausimu galite pasitarti su savo gydytoju. 

Į tekstą reikėtų įtraukti toliau pateiktas naujas formuluotes, susijusias su pripratimu prie vaisto, PESVO 
ir atsitiktiniu perdozavimu (reikėtų palikti dalį esamos formuluotės). Su pripratimu prie vaisto ir PESVO 
susijusius naujus įspėjimus, kurie turėtų būti įtraukti į pakuotės lapelio 2 skyrių, reikėtų įterpti prieš 
poskyrį apie abstinencijos simptomus nutraukus gydymą <fentanilio transderminiu pleistru>, jeigu 
toks poskyris yra. Arba šis poskyris turėtų būti įterptas bent prieš pakuotės lapelio skyrių „Kiti vaistai ir 
<fentanilio transderminis pleistras>“. Įspėjimo formuluotė turėtų būti tokia: 

Ilgalaikis vartojimas ir pripratimas 

Šio vaisto sudėtyje yra fentanilio, kuris yra opioidas. Pakartotinai vartojant skausmą 
malšinančius opioidų grupės vaistus, vaistas gali būti ne toks veiksmingas (prie jo 
priprantama; tai vadinama pripratimu prie vaisto). Naudodami <fentanilio transderminį 
pleistrą>, taip pat galite tapti jautresni skausmui. Tai vadinama hiperalgezija. Didesnė 
pleistrų dozė gali padėti kuriam laikui dar labiau numalšinti skausmą, bet ji taip pat gali 
būtų kenksminga. Pastebėję, kad Jums paskirtas vaistas tampa nebe toks veiksmingas, 
pasitarkite su gydytoju. Gydytojas nuspręs, ar Jums geriau padidinti <fentanilio 
transderminio pleistro> dozę, ar geriau laipsniškai sumažinti jo dozę ir nutraukti gydymą 
šiuo vaistu. 

 

Priklausomybė ir priklausomybės liga 

Pakartotinai vartojant (naudojant) <vaisto pavadinimas>, taip pat gali atsirasti 
priklausomybė nuo vaisto, galite pradėti juo piktnaudžiauti ir susirgti priklausomybės liga, 
dėl to galite perdozuoti, o tai yra pavojinga gyvybei. Vaistą vartojant didesnėmis dozėmis ir 
ilgesnį laiką, šio šalutinio poveikio rizika gali padidėti. Dėl priklausomybės nuo vaisto arba 
priklausomybės ligos Jūs galite pajusti, kad nebekontroliuojate to, kokią vaisto dozę 
vartojate arba kiek dažnai jį vartojate. Jums gali atrodyti, kad reikia toliau vartoti vaistą, 
net jei jis nepadeda numalšinti Jums pasireiškiančio skausmo. 

Rizika tapti priklausomu nuo vaisto ar susirgti priklausomybės liga skiriasi kiekvienu 
konkrečiu atveju. Jums gali kilti didesnė rizika tapti priklausomu (-a) nuo <fentanilio 
transderminio pleistro> arba susirgti priklausomybės liga, jeigu: 

• Jūs ar kuris nors iš Jūsų šeimos narių kada nors piktnaudžiavote alkoholiu, receptiniais 
vaistais ar narkotikais arba buvote nuo jų priklausomas (-a) (sirgote priklausomybės 
liga); 

• Jūs rūkote; 
• Jums kada nors buvo pasireiškęs nuotaikos sutrikimas (diagnozuota depresija, nerimo 

arba asmenybės sutrikimas) arba Jūs buvote gydomas (-a) psichiatro nuo kitos 
psichikos ligos. 

 
Jeigu naudodami <fentanilio transderminį pleistrą>, pastebėtumėte kurį nors iš toliau 
nurodytų požymių, tai gali būti ženklas, kad Jūs tapote priklausomi nuo vaisto arba 
susirgote priklausomybės liga: 
• vaistą Jums reikia vartoti ilgiau nei rekomendavo gydytojas; 
• Jums reikia vartoti didesnę nei rekomenduojama vaisto dozę; 



• vaistą vartojate dėl kitų priežasčių nei nurodyta, pvz., tam, kad išliktumėte ramus (-i) 
arba ramiau miegotumėte; 

• Jūs ne kartą nesėkmingai mėginote atsisakyti šio vaisto arba kontroliuoti jo vartojimą; 
• nustoję vartoti vaistą, Jūs jaučiatės prastai, o vėl pradėję vartoti vaistą, pasijuntate 

geriau (tai vadinama abstinencijos reiškiniais). 

 

Pastebėję bent vieną iš šių požymių, kreipkitės į gydytoją, kad aptartumėte Jums 
tinkamiausią gydymo planą, įskaitant tai, kada nutraukti gydymą ir kaip saugiai tą padaryti. 

 

• Pakuotės lapelio 3 skyrius. Kaip naudoti <fentanilio transderminį pleistrą> 
 
Prieš pradedant gydymą ir reguliariai gydymo laikotarpiu gydytojas taip pat aptars su Jumis, 
ko galite tikėtis naudodami <fentanilio transderminį pleistrą>, kada ir kiek ilgai jį reikės 
naudoti, kokiais atvejais reikia kreiptis į gydytoją ir kada nutraukti gydymą (taip pat žr. 2 
skyriaus poskyrį „Abstinencijos simptomai nustojus naudoti <fentanilio transderminį 
pleistrą>“). 
 
• Pakuotės lapelio 4 skyrius. Galimas šalutinis poveikis 
 
Nepageidaujamų reakcijų sąrašą papildykite nepageidaujama reakcija „priklausomybė“, nurodydami, 
kad jos pasireiškimo dažnis nežinomas: 
 

• Jūs galite tapti priklausomi nuo <fentanilio transderminio pleistro> (žr. 2 skyrių). 
 
Reikėtų šiek tiek iš dalies pakeisti dabartinę formuluotę po nepageidaujamų reakcijų sąrašu: 
 
Pakartotinai naudojant šiuos pleistrus, gali sumažėti vaisto veiksmingumas (Jūs galite prie jo priprasti 
arba tapti jautresni skausmui) arba galite tapti priklausomi nuo šio vaisto. 
 
Taip pat reikėtų atnaujinti pastraipą apie perdozavimą: 
 
Perdozavus vaisto, gali pasireikšti: 
 
<….> 
 
perdozavimo požymiai – pasunkėjęs arba paviršutiniškas kvėpavimas, nuovargis, stiprus 
mieguistumas, negalėjimas aiškiai mąstyti, normaliai vaikščioti ar kalbėti, silpnumas, svaigulys arba 
sumišimo jausmas. Perdozavus taip pat gali pasireikšti galvos smegenų veiklos sutrikimas, 
vadinamas toksine leukoencefalopatija. 
 
 
• Pakuotės lapelio 5 skyrius. Kur laikyti pleistrus 
Jeigu tekste nėra toliau pateiktos formuluotės, papildykite jį šia informacija apie laikymo sąlygas: 
 
Laikykite šį vaistą saugioje ir nepasiekiamoje vietoje, iš kurios kiti žmonės jo negalėtų 
paimti. Šis vaistas gali padaryti didelę žalą žmonėms, kurie gali pavartoti šio vaisto 
atsitiktinai arba sąmoningai, nors jis jiems nebuvo išrašytas, arba gali lemti jų mirtį. 
 
 
Išorinės pakuotės ženklinimas 
 
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS – DĖŽUTĖ 
 



Ant išorinės pakuotės reikėtų pateikti šį įspėjimą (dėl jo vietos ir išdėstymo reikia susitarti su 
nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis): 
 
Atsitiktinai pavartojus arba nurijus šio vaisto, galima mirti. 
 
 
Vidinės pakuotės ženklinimas 
 
INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS 
 
Jeigu yra pakankamai vietos, ant vidinės pakuotės reikėtų pateikti šį įspėjimą: 
 
Atsitiktinai pavartojus arba nurijus šio vaisto, galima mirti. 
 
 
Fentanilio injekcinis tirpalas (visi registruotojai): 

• Preparato charakteristikų santraukos 4.9 skyrius 

Papildomai reikia nurodyti šį perdozavimo simptomą: 

Perdozavus fentanilio, nustatyta toksinės leukoencefalopatijos atvejų. 

 

• Pakuotės lapelio 2 skyrius. Kas žinotina prieš vartojant <fentanilio injekcinį tirpalą> 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Atsižvelgiant į preparato charakteristikų santraukos formuluotę, reikia išbraukti frazę „Ilgą laiką“: 

Pakartotinai Ilgą laiką vartojant skausmą malšinančius opioidų grupės vaistus, vaistas gali būti ne toks 
veiksmingas (prie jo priprantama). Taip pat tai gali sukelti priklausomybę nuo vaistų ir paskatinti 
piktnaudžiauti jais, dėl to gali kilti gyvybei pavojingo perdozavimo pavojus. Jeigu nerimaujate, kad 
galite tapti priklausomas (-a) nuo [vaisto, kurio sudėtyje yra fentanilio], svarbu, kad 
pasikonsultuotumėte su gydytoju. 

 

• Pakuotės lapelio 3 skyrius. Kaip vartoti <fentanilio injekcinį tirpalą> 

Papildomai reikia nurodyti šį perdozavimo simptomą (ir jo reikšmę): 

galvos smegenų veiklos sutrikimas (vadinamas toksine leukoencefalopatija). 
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Šio sutarimo įgyvendinimo tvarkaraštis 



Šio sutarimo įgyvendinimo tvarkaraštis 

Sutarimo priėmimas CMD(h) 

 

2022 m. gruodžio mėn. CMD(h) posėdis 

 

Sutarimo priedų vertimų perdavimas 
nacionalinėms kompetentingoms institucijoms 

2023 m. sausio 30 d. 

Sutarimo įgyvendinimas valstybėse narėse 
(registruotojas pateikia paraišką keisti 
registracijos pažymėjimo sąlygas) 
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