
 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks I 

Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie 
do obrotu 



Wnioski naukowe 

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie 
(PSUR) dotyczących fentanylu (systemy transdermalne, roztwór do wstrzykiwań — dotyczy 
wyłącznie produktów dopuszczonych do obrotu w procedurze narodowej), wnioski naukowe są 
następujące: 

W ciągu ostatnich siedmiu lat na terenie EOG zaobserwowano zwyżkową tendencję dotyczącą 
wskaźników zgłoszeń przypadków nadużywania lub niewłaściwego stosowania i uzależnienia od 
fentanylu w postaci systemów transdermalnych. W obecnym okresie PSUR wskaźnik zgłoszeń 
przypadków na terenie EOG nie zwiększył się dodatkowo, ale również nie zmniejszył się w 
porównaniu z poprzednim rocznym okresem. Uważa się, że w celu zmniejszenia tendencji dotyczącej 
wskaźnika zgłoszeń przypadków konieczne jest wprowadzenie nowych środków minimalizacji ryzyka, 
aby dodatkowo poprawić świadomość i zrozumienie ryzyka zaburzeń związanych ze stosowaniem 
opioidów (OUD, ang. opioid use disorder). Ze względu na ryzyko przypadkowego użycia i spożycia 
konieczna jest aktualizacja druków informacyjnych. W ciągu ostatnich 5 lat zgłoszono 10 istotnych 
przypadków ze skutkiem śmiertelnym wśród niemowląt. Jednak przypadkowe narażenie (nieumyślne 
przedawkowanie) nie występuje wyłącznie u dzieci, lecz także u osób dorosłych. Przypadki 
śmiertelne związane z nieumyślnym narażeniem zgłaszano również u osób dorosłych. Na przykład 
szczególnie zagrożone mogą być także osoby w podeszłym wieku. W związku z tym komitet PRAC 
zaleca umieszczenie na opakowaniu zewnętrznym (i opakowaniu bezpośrednim) ostrzeżenia 
dotyczącego przypadkowego zastosowania i spożycia. 

Jeśli chodzi o zalecenia dla lekarzy przepisujących lek (punkty 4.2 i 4.4 ChPL), w praktyce 
medycznej panuje zgoda co do potrzeby ustalenia celów leczenia oraz planu przerwania leczenia, a 
także edukowania pacjenta na temat ryzyka i objawów OUD przed leczeniem i w jego trakcie 
(Hauser i wsp., 2021, Dowell i wsp., 2016). Biorąc pod uwagę możliwe zmiany stosunku korzyści do 
ryzyka w miarę upływu czasu, konieczne jest regularne powtarzanie oceny pacjenta w trakcie 
leczenia opioidami. W celu dalszego rozwoju świadomej wiedzy wśród pacjentów i ich opiekunów, 
zaktualizowano ulotkę dla pacjenta, zamieszczając w niej informacje dotyczące objawów OUD, 
oparte na kryteriach DSM-5 dotyczących zaburzeń spowodowanych używaniem substancji 
psychoaktywnych., Proponuje się aktualizację punktu 4.8 ChPL w celu dostosowania go do 
zaktualizowanych informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w punkcie 4.4. Chociaż 
zależność i tolerancja są już opisane pod tabelą działań niepożądanych w punkcie 4.8, terminy te 
należy również zamieścić w samej tabeli z częstością występowania „częstość nieznana”. Należy 
odpowiednio zaktualizować treść Ulotki dla pacjenta. 

Wszystkie podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu fentanylu w 
postaci systemu transdermalnego powinny zaktualizować punkty 4.2, 4.4 i 4.8 ChPL oraz powiązane 
punkty Ulotki dla pacjenta, w celu dalszego zminimalizowania ryzyka OUD. Jeśli w drukach 
informacyjnych fentanylu w postaci systemów transdermalnych nie zamieszczono jeszcze informacji 
o warunki bezpiecznego przechowywania, podmioty odpowiedzialne powinny je wprowadzić zgodnie 
z drukami informacyjnymi produktu Durogesic. 

Ogólne dowody (w tym co najmniej dwa przypadki, w których wykazano uzasadniony, możliwy 
związek przyczynowy z przedawkowaniem fentanylu) są wystarczające, aby potwierdzić związek 
między toksyczną leukoencefalopatią a przedawkowaniem fentanylu. Zasugerowano możliwe 
mechanizmy leżące u podłoża tych zaburzeń, ale należy je dokładniej wyjaśnić. Kmitet PRAC zaleca 
zmianę punktu 4.9 ChPL wszystkich produktów objętych niniejszą wspólną oceną okresowych 
raportów o bezpieczeństwie (PSUSA). Należy odpowiednio zaktualizować treść Ulotki dla pacjenta. 



 

Grupa koordynacyjna CMDh zgodziła się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC. 

 

Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących fentanylu (systemy transdermalne, roztwór do 
wstrzykiwań — wyłącznie produkt dopuszczony do obrotu w procedurze krajowej) grupa 
koordynacyjna CMDh uznała, że bilans korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego 
(produktów leczniczych) zawierającego (zawierających) fentanyl (systemy transdermalne, roztwór 
do wstrzykiwań — wyłącznie produkt dopuszczony do obrotu w procedurze krajowej) pozostaje 
niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia proponowanych zmian do druków informacyjnych. 

Grupa koordynacyjna CMDh przyjęła stanowisko, że należy zmienić pozwolenie (pozwolenia) na 
dopuszczenie do obrotu produktów objętych oceną niniejszego raportu PSUR. Zależnie od tego, czy 
dodatkowe produkty lecznicze zawierające fentanyl (systemy transdermalne, roztwór do 
wstrzykiwań — wyłącznie produkt dopuszczony do obrotu w procedurze krajowej) są obecnie 
dopuszczone do obrotu w UE, czy są przedmiotem przyszłych procedur wydania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu w UE, grupa koordynacyjna CMDh zaleca, aby zainteresowane państwa 
członkowskie i wnioskodawca (podmiot odpowiedzialny) w należyty sposób wdrożyli niniejszą opinię 
CMDh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks II 

Zmiany w drukach informacyjnych produktu leczniczego (produktów leczniczych) 
dopuszczonego (dopuszczonych) do obrotu w ramach procedur narodowych 



Zmiany, które zostaną wprowadzone w odpowiednich punktach druków informacyjnych 
(nowy tekst jest podkreślony i pogrubiony, usunięty tekst jest przekreślony) 

 
Fentanyl, system transdermalny (wszystkie podmioty odpowiedzialne): 

Charakterystyka Produktu Leczniczego 

• Punkt 4.2 

Należy dodać poniższe sformułowanie dotyczące czasu trwania leczenia i jego celów. Według 
wytycznych dotyczących treści Ulotki dla pacjenta produktu Durogesic i dostosowanych Ulotek dla 
pacjenta innych systemów transdermalnych zawierających fentanyl, sformułowanie to należy umieścić 
przed dotychczasowym sformułowaniem dotyczącym przerwania stosowania: 

Czas trwania i cele leczenia 

Przed rozpoczęciem leczenia produktem <fentanyl, system transdermalny> należy uzgodnić 
z pacjentem strategię leczenia, w tym czas trwania i cele leczenia oraz plan zakończenia 
leczenia, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leczenia bólu. W trakcie leczenia lekarz 
powinien często kontaktować się z pacjentem, aby ocenić konieczność kontynuowania 
leczenia, rozważyć przerwanie leczenia i w razie konieczności zmodyfikować dawkowanie. 
Jeśli nie następuje odpowiednie osłabienie bólu, należy rozważyć możliwość występowania 
u pacjenta hiperalgezji, tolerancji i progresji choroby podstawowej (patrz punkt 4.4). 

Przerwanie stosowania produktu <fentanyl, system transdermalny> 

<……> 

• Punkt 4.4 

Należy dodać następujące sformułowanie dotyczące warunków przechowywania, jeśli nie zostało 
jeszcze wprowadzone: 

Z uwagi na ryzyko (w tym skutki śmiertelne) związane z przypadkowym spożyciem, 
niewłaściwym użyciem i nadużywaniem, pacjentom i ich opiekunom należy zalecić 
przechowywanie produktu <fentanyl, system transdermalny> w bezpiecznym i chronionym 
miejscu, niedostępnym dla innych osób. 

Długotrwałe działanie lecznicze i tolerancja 

U każdego pacjenta po wielokrotnym podaniu opioidów może wystąpić tolerancja na działanie 
przeciwbólowe, hiperalgezja, uzależnienie fizyczne i uzależnienie psychiczne, natomiast w przypadku 
niektórych działań niepożądanych, takich jak zaparcie wywołane opioidami, rozwija się tolerancja 
niepełna. Donoszono, że w dłuższej perspektywie podczas długotrwałego, nieprzerwanego stosowania 
opioidów pacjenci, zwłaszcza z przewlekłym bólem nienowotworowym, mogą nie odczuwać znaczącego 
osłabienia bólu. W trakcie leczenia lekarz powinien często kontaktować się z pacjentem, aby 
ocenić konieczność kontynuowania leczenia (patrz punkt 4.2). Zaleca się ponowną ocenę 
zasadności dalszego stosowania produktu DUROGESIC w regularnych odstępach w momencie 
odnawiania recepty u pacjentów. Jeśli stwierdzi się, że kontynuacja leczenia nie przynosi korzyści, 
należy stopniowo zmniejszać dawkę w celu zminimalizowania objawów odstawienia. 

Nie należy nagle przerywać stosowania produktu <fentanyl, system transdermalny> u pacjenta 
fizycznie uzależnionego od opioidów. Po nagłym zaprzestaniu leczenia lub zmniejszeniu dawki może 
wystąpić zespół odstawienny. 

Donoszono, że szybkie zmniejszanie dawki produktu <fentanyl, system transdermalny> u pacjenta 
fizycznie uzależnionego od opioidów może prowadzić do poważnych objawów odstawienia i 



niekontrolowanego bólu (patrz punkt 4.2 i punkt 4.8). Jeśli nie jest już konieczne dalsze leczenie 
pacjenta, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w celu zminimalizowania objawów odstawienia. 
Stopniowe zmniejszanie dużej dawki może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

Zespół odstawienia opioidów charakteryzuje się występowaniem niektórych lub wszystkich poniższych 
objawów: niepokój psychoruchowy, łzawienie, wodnisty wyciek z nosa, ziewanie, potliwość, dreszcze, 
bóle mięśni, rozszerzenie źrenic oraz kołatania serca. Mogą także wystąpić inne objawy, w tym 
drażliwość, pobudzenie, lęk, hiperkinezja, drżenie, osłabienie, bezsenność, jadłowstręt, skurczowy ból 
brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zwiększenie ciśnienia krwi, częstości oddechów lub akcji serca. 

 

Zaburzenia związane z używaniem opioidów (nadużywanie i uzależnienie) 

Wielokrotne stosowanie produktu <nazwa własna> może prowadzić do wystąpienia zaburzeń 
związanych ze stosowaniem opioidów (OUD, ang. opioid use disorder). Większa dawka i dłuższy 
czas leczenia opioidami mogą zwiększyć ryzyko OUD. Nadużywanie lub celowe niewłaściwe 
stosowanie produktu DUROGESIC może prowadzić do przedawkowania i (lub) zgonu. Ryzyko 
wystąpienia OUD jest zwiększone u pacjentów, u których w wywiadzie osobistym lub rodzinnym 
(rodzice lub rodzeństwo) stwierdzono zaburzenia spowodowane stosowaniem substancji 
psychoaktywnych (w tym alkoholu), u osób używających obecnie wyrobów tytoniowych oraz u 
pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie (np. z ciężką depresją, zaburzeniami 
lękowymi i zaburzeniami osobowości). 

Przed rozpoczęciem leczenia produktem <fentanyl, system transdermalny> oraz w trakcie 
leczenia należy uzgodnić z pacjentem cele leczenia i plan przerwania leczenia (patrz 
punkt 4.2). Przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie należy również informować 
pacjenta o ryzyku i objawach OUD. Należy zalecić pacjentowi, że w razie wystąpienia tych 
objawów powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego. 

U pacjentów leczonych lekami opioidowymi należy obserwować, czy nie występują objawy OUD, takie 
jak zachowania związane z aktywnym poszukiwaniem leku (np. zbyt wczesne prośby o uzupełnianie 
zapasu), zwłaszcza u pacjentów należących do grupy zwiększonego ryzyka. Postępowanie to obejmuje 
przegląd stosowanych równocześnie opioidów i leków psychoaktywnych (takich jak benzodiazepiny). U 
pacjentów z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami OUD należy rozważyć konsultację ze 
specjalistą ds. uzależnień. Gdy opioidy mają być odstawione (patrz punkt 4.4). 

• Punkt 4.8 

W tabeli z podsumowaniem działań niepożądanych należy uwzględnić tolerancję na lek i 
uzależnienie od leku. Terminy te należy wpisać w klasyfikacji układów i narządów (SOC) 
odpowiednio w kategorii „Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania” oraz w kategorii „Zaburzenia 
psychiczne”, a częstość występowania należy określić jako „częstość nieznana”. 

Opis tych działań niepożądanych zamieszczony pod tabelą należy zmienić następująco: 

W wyniku wielokrotnego stosowania produktu DUROGESIC może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie 
fizyczne i uzależnienie psychiczne (patrz punkt 4.4). 

Tolerancja 

W wyniku wielokrotnego stosowania może rozwinąć się tolerancja. 

 

Uzależnienie od leku 



Wielokrotne stosowanie produktu <fentanyl, system transdermalny> może prowadzić do 
uzależnienia od leku, nawet po podaniu w dawkach terapeutycznych. Ryzyko uzależnienia 
od leku może się zmieniać w zależności od czynników ryzyka występujących u danego 
pacjenta, dawki i czasu trwania leczenia opioidami (patrz punkt 4.4). 

 

• Punkt 4.9 

Objawy przedmiotowe i podmiotowe 

<….> 

Objawy przedawkowania fentanylu stanowią rozszerzenie jego działań farmakologicznych, przy czym 
najpoważniejszym działaniem jest depresja układu oddechowego. Po przedawkowaniu fentanylu 
obserwowano także występowanie toksycznej leukoencefalopatii. 

 

Ulotka dla pacjenta 
 

• Punkt 2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku <fentanyl, system transdermalny> 

Do ostrzeżenia (w ramce) należy dodać następujące sformułowanie (jeśli nie zostało jeszcze 
wprowadzone): 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

o Lek należy przechowywać w bezpiecznym i chronionym miejscu, w którym inne 
osoby nie mają do niego dostępu – więcej informacji, patrz punkt 5. 

 

Należy usunąć następujące dotychczasowe sformułowania (jeśli są zamieszczone): 

Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli 
którykolwiek z poniższych przypadków dotyczy pacjenta. Może być konieczna dokładniejsza kontrola 
pacjenta, gdy: 

• (…) 

• Pacjent lub ktokolwiek w rodzinie pacjenta kiedykolwiek nadużywał lub był uzależniony od 
alkoholu, leków wydawanych na receptę lub narkotyków („uzależnienie”). 

• Pacjent jest osobą palącą. 

• U pacjenta występowały kiedykolwiek zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia lękowe lub 
zaburzenia osobowości) lub pacjent był leczony przez psychiatrę z powodu innych chorób 
psychicznych. 

(…) 

Należy usunąć dotychczasowe sformułowanie (jeśli jest zamieszczone): 

 

Działania niepożądane a fentanyl w postaci systemu transdermalnego 

Wielokrotne, długotrwałe stosowanie plastrów może zmniejszyć skuteczność leku (przyzwyczajenie się 
do leku lub zwiększenie wrażliwości na ból) lub spowodować uzależnienie się od niego. Zwiększenie 



dawki plastrów może przez pewien czas dodatkowo zmniejszyć nasilenie bólu, ale może również być 
szkodliwe. W przypadku zauważenia zmniejszenia skuteczności leku należy zwrócić się do lekarza. 
Lekarz zdecyduje, czy dla pacjenta lepszym rozwiązaniem będzie zwiększenie dawki, czy stopniowe 
ograniczenie stosowania leku DUROGESIC. Jeśli pacjent obawia się, że może się uzależnić, powinien 
omówić to z lekarzem prowadzącym. 

Należy zamieścić nowe sformułowania dotyczące tolerancji, OUD i przypadkowego przedawkowania, 
jak opisano poniżej (część dotychczasowego sformułowania powinna pozostać). W związku z tym nowe 
ostrzeżenia dotyczące tolerancji i OUD, które należy umieścić w punkcie 2 Ulotki dla pacjenta, powinny 
poprzedzać akapit „Objawy odstawienia po przerwaniu stosowania leku <fentanyl, system 
transdermalny>”, jeśli występuje. Akapit ten powinien co najmniej poprzedzać w Ulotce dla pacjenta 
punkt „<Fentanyl, system transdermalny> a inne leki”. Ostrzeżenie powinno mieć następujące 
brzmienie: 

Długotrwałe stosowanie i tolerancja 

Ten lek zawiera fentanyl, który jest lekiem opioidowym. Wielokrotne stosowanie 
opioidowych leków przeciwbólowych może spowodować zmniejszenie skuteczności leku 
(pacjent przyzwyczaja się do niego, co jest znane jako zjawisko tolerancji na lek). Podczas 
stosowania leku <fentanyl, system transdermalny> może również zwiększyć się wrażliwość 
pacjenta na ból. Zjawisko to znane jest jako hiperalgezja. Zwiększenie dawki plastrów może 
przez pewien czas dodatkowo zmniejszyć nasilenie bólu, ale może również być szkodliwe. 
Jeśli pacjent zauważy zmniejszenie skuteczności leku, powinien zwrócić się do lekarza. 
Lekarz zdecyduje, czy dla pacjenta lepszym rozwiązaniem będzie zwiększenie dawki, czy 
stopniowe ograniczenie stosowania leku <fentanyl, system transdermalny>. 

 

Uzależnienie i nałogowe przyjmowanie 

Wielokrotne stosowanie leku <nazwa własna> może również prowadzić do uzależnienia, 
nadużywania i nałogowego przyjmowania, co może skutkować zagrażającym życiu 
przedawkowaniem. Ryzyko tych działań niepożądanych może się zwiększać w miarę 
zwiększania dawki i wydłużania czasu stosowania. Uzależnienie lub nałogowe przyjmowanie 
mogą wywołać u pacjenta uczucie utraty kontroli nad tym, ile leku należy stosować lub jak 
często należy go przyjmować. Pacjent może odczuwać konieczność dalszego stosowania 
leku, nawet jeśli to nie pomaga złagodzić jego dolegliwości bólowych. 

Ryzyko uzależnienia się lub nałogowego przyjmowania różni się u poszczególnych osób. 
Ryzyko uzależnienia się od leku <fentanyl, system transdermalny> lub jego nałogowego 
przyjmowania może być większe, jeśli: 

• pacjent lub ktokolwiek w jego rodzinie kiedykolwiek nadużywał lub był uzależniony od 
alkoholu, leków wydawanych na receptę lub nielegalnych substancji („uzależnienie”); 

• pacjent pali tytoń; 
• u pacjenta występowały kiedykolwiek zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia 

lękowe lub zaburzenia osobowości) lub był on leczony przez psychiatrę z powodu 
innych chorób psychicznych. 

 
Jeśli podczas stosowania leku <fentanyl, system transdermalny> u pacjenta wystąpi 
którykolwiek z poniższych objawów, może to wskazywać na uzależnienie lub nałogowe 
przyjmowanie. 
• Pacjent musi przyjmować ten lek przez czas dłuższy niż zalecony przez lekarza. 
• Pacjent musi przyjmować dawkę większą niż zalecana. 



• Pacjent stosuje ten lek z powodów innych niż te, z których lekarz mu go przepisał, na 
przykład „aby się uspokoić” lub „żeby móc zasnąć”. 

• Pacjent podejmował kilkakrotnie nieudane próby zaprzestania lub kontrolowania 
stosowania tego leku. 

• Po zaprzestaniu przyjmowania tego leku pacjent czuje się źle, a odczuwa poprawę 
samopoczucia, gdy ponownie stosuje lek („efekt odstawienia”). 

 

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien omówić z lekarzem najlepszą 
dla siebie strategię leczenia, obejmującą określenie kiedy właściwe jest przerwanie leczenia 
i jak można bezpiecznie zakończyć leczenie. 

 

• Punkt 3 Jak stosować <fentanyl, system transdermalny> 
 
Przed rozpoczęciem i regularnie w trakcie leczenia lekarz omówi także z pacjentem, czego 
można spodziewać się po stosowaniu leku <fentanyl, system transdermalny>, kiedy i jak 
długo należy go przyjmować, kiedy należy zgłosić się do lekarza i kiedy przerwać 
stosowanie leku (patrz także punkt 2 „Objawy odstawienia po przerwaniu stosowania leku 
<fentanyl, system transdermalny>”). 
 
• Punkt 4 Możliwe działania niepożądane 
 
Do wykazu działań niepożądanych należy dodać działanie niepożądane uzależnienie z częstością 
występowania „częstość nieznana”, jak niżej: 
 

• Pacjent może uzależnić się od leku <fentanyl, system transdermalny> (patrz punkt 
2). 

 
Należy nieco zmienić dotychczasowe sformułowanie pod wykazem działań niepożądanych: 
 
Wielokrotne stosowanie plastrów mogłoby może zmniejszyć skuteczność leku (przyzwyczajenie się do 
leku lub zwiększenie wrażliwości na ból) lub mogłoby może spowodować uzależnienie się od niego. 
 
Ponadto należy zaktualizować punkt dotyczący przedawkowania: 
 
Skutki przedawkowania 
 
<….> 
 
Objawy przedawkowania obejmują trudności z oddychaniem lub płytki oddech, zmęczenie, skrajną 
senność, niezdolność do jasnego myślenia, prawidłowego chodzenia lub mówienia oraz uczucie 
osłabienia, zawroty głowy lub splątanie. Przedawkowanie może również spowodować zaburzenia 
mózgu zwane toksyczną leukoencefalopatią. 
 
 
• Punkt 5 Jak przechowywać plastry 
Jeśli poniższe sformułowania nie zostały wprowadzone, należy zamieścić następujące warunki 
przechowywania: 
 
Lek należy przechowywać w bezpiecznym i chronionym miejscu, w którym inne osoby nie 
mają do niego dostępu. Może on spowodować poważne szkody i doprowadzić do zgonu 
osoby, które mogą przyjąć go przez przypadek lub celowo, a nie został dla nich przepisany. 
 
 



Oznakowanie opakowania zewnętrznego 
 
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH – PUDEŁKO TEKTUROWE 
 
Należy dodać następujące ostrzeżenie (miejsce i układ do uzgodnienia z właściwymi organami 
krajowymi): 
 
Przypadkowe użycie lub spożycie może być śmiertelne 
 
 
Oznakowanie opakowania bezpośredniego 
 
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH 
 
Jeśli jest miejsce, należy dodać następujące ostrzeżenie: 
 
Przypadkowe użycie lub spożycie może być śmiertelne 
 
 
Fentanyl, roztwór do wstrzykiwań (wszystkie podmioty odpowiedzialne): 

• Punkt 4.9 ChPL 

Należy dodać następujący objaw przedawkowania: 

Po przedawkowaniu fentanylu obserwowano występowanie toksycznej leukoencefalopatii. 

 

Ulotki dla pacjenta 

• Punkt 2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku <fentanyl, roztwór do wstrzykiwań> 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Usunąć termin „długotrwałe” zgodnie z brzmieniem w ChPL: 

Wielokrotne długotrwałe stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych może spowodować 
zmniejszenie skuteczności leku (pacjent przyzwyczaja się do niego). Może również prowadzić do 
uzależnienia i nadużywania, co może skutkować zagrażającym życiu przedawkowaniem. Jeśli pacjent 
obawia się, że może się uzależnić od leku <produkt zawierający fentanyl>, powinien porozmawiać o 
tym z lekarzem prowadzącym. 

 

• Punkt 3 Jak przyjmować <fentanyl, roztwór do wstrzykiwań> 

Należy dodać następujący objaw przedawkowania (i jego znaczenie): 

Zaburzenia mózgu (zwane toksyczną leukoencefalopatią) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks III 

Terminarz wdrażania niniejszego stanowiska 



Terminarz wdrażania niniejszego stanowiska 

Przyjęcie stanowiska przez grupę CMDh: posiedzenie CMDh w grudniu 2022 r. 

Przekazanie tłumaczeń aneksów do stanowiska 
właściwym organom krajowym: 

30. stycznia 2023 r. 

Wdrażanie stanowiska przez państwa 
członkowskie (przedłożenie zmiany przez 
podmiot odpowiedzialny): 

30. marca 2023 r. 

 


