
 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha I 

Vedecké závery a dôvody zmeny podmienok rozhodnutia (rozhodnutí) o registrácii 



Vedecké závery 

Vzhľadom na hodnotiacu správu Výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík (PRAC) 
o periodicky aktualizovaných správach o bezpečnosti lieku (PSUR) pre fentanyl (transdermálne 
náplasti, injekčný roztok – len vnútroštátne povolený liek) sú vedecké závery nasledovné: 

Pokiaľ ide o transdermálne náplasti s fentanylom, za posledných sedem rokov sa v rámci EHP 
zaznamenal stúpajúci trend  počtu prípadov zneužitia/zneužívania a závislosti. V súčasnom období 
PSUR sa miera nahlásených prípadov v EHP ďalej nezvyšovala, avšak neznížila sa ani v porovnaní 
s predchádzajúcim intervalom jedného roka. Na dosiahnutie poklesu trendu mier hlásení sa 
považujú za potrebné nové RMM s cieľom zlepšiť ďalšiu informovanosť a uznanie rizika poruchy 
užívania opioidov (OUD). V prípade rizika náhodného používania a požitia je potrebná aktualizácia 
označenia obalu. Za posledných 5 rokov bolo hlásených 10 relevantných prípadov malých detí so 
smrteľnými následkami. Náhodná expozícia/náhodné predávkovanie sa však nevyskytuje výlučne u 
detí, ale aj u dospelých. Boli hlásené smrteľné prípady aj u dospelých v dôsledku náhodnej 
expozície. Napríklad starší ľudia môžu byť obzvlášť ohrození. Výbor PRAC preto odporúča 
upozornenie na vonkajšom obale (a vnútornom obale) so zreteľom na náhodné použitie a požitie. 

Pokiaľ ide o odporúčania pre predpisujúcich lekárov (časti 4.2 a 4.4 súhrnu charakteristických 
vlastností lieku), v lekárskej praxi sa dosiahla zhoda, pokiaľ ide o potrebu stanovenia cieľov liečby a 
plánu prerušenia, ako aj vzdelávania pacienta o riziku a príznakoch OUD pred a počas liečby (Hauser 
a kol. 2021, Dowell a kol. 2016). Počas liečby opioidmi je potrebné pravidelné prehodnocovanie 
vzhľadom na potenciálne zmeny v pomere B/R v priebehu času na úrovni pacienta. Na ďalšie 
zvýšenie informovanosti pacientov a opatrovateľov bola aktualizovaná písomná informácia pre 
pacientov o prejavoch OUD na základe kritérií DSM-5 pre poruchy používania látok. Na zosúladenie 
tejto časti s aktualizovanými informáciami o bezpečnosti v časti 4.4 sa navrhuje aktualizácia časti 
4.8. súhrnu charakteristických vlastností lieku. Hoci sú závislosť a tolerancia už opísané v tabuľke 
nežiaducich reakcií v časti 4.8, tieto výrazy majú byť uvedené aj v samotnej tabuľke s frekvenciou 
„neznáme“. Písomná informácia pre používateľa má byť zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaná. 

Všetci držitelia povolenia na uvedenie na trh pre fentanylové transdermálne náplasti majú 
aktualizovať časti 4.2, 4.4 a 4.8 súhrnu charakteristických vlastností lieku a súvisiace časti písomnej 
informácie pre používateľa s cieľom ďalej minimalizovať riziko OUD. Ak ešte nie je implementované, 
držitelia povolenia na uvedenie na trh by mali v informácii o lieku pre fentanylové transdermálne 
náplasti implementovať podmienky bezpečného a zabezpečeného uchovávania v súlade 
s informáciami o lieku Durogesic. 

Celkové dôkazy (zahŕňajúce aspoň dva prípady s odôvodneným možným príčinným vzťahom s 
predávkovaním fentanylom) sú dostatočné na podporu vzťahu medzi toxickou leukoencefalopatiou a 
predávkovaním fentanylom. Boli navrhnuté možné základné mechanizmy, ktoré je však potrebné 
bližšie objasniť. Výbor PRAC odporúča zmenu časti 4.9 súhrnu charakteristických vlastností lieku pre 
všetky lieky, na ktoré sa vzťahuje toto posúdenie PSUSA. Písomná informácia pre používateľa má 
byť zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaná. 

 

Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) súhlasí 
s vedeckými závermi výboru PRAC (Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík). 

 

Dôvody zmeny podmienok rozhodnutia (rozhodnutí) o registrácii 

Na základe vedeckých záverov pre fentanyl (transdermálne náplasti, injekčný roztok – len národne 
povolený liek) je CMDh toho názoru, že pomer prínosu a rizika lieku (liekov) obsahujúceho 



(obsahujúcich) fentanyl (transdermálne náplasti, injekčný roztok – len národne povolený liek) sa 
nezmení za predpokladu, že budú prijaté navrhované zmeny v informáciách o lieku. 

CMDh dospela k stanovisku, že povolenie (povolenia) uvedenia liekov na trh, ktorých sa týka 
jednotné hodnotenie PSUR, má (majú) byť zmenené. CMDh odporúča, aby dotknuté členské štáty 
a žiadateľ/držitelia povolenia na uvedenie na trh náležite zohľadnili toto stanovisko CMDh aj pre 
ďalšie lieky obsahujúce fentanyl (transdermálne náplasti, injekčný roztok – len národne povolený 
liek), ktoré sú v súčasnosti registrované v Európskej únii alebo sú predmetom budúcich 
schvaľovacích postupov v rámci EÚ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha II 

Zmeny v informáciách o lieku pre národne registrovaný (registrované) liek (lieky) 



Do príslušných častí informácií o lieku majú byť zahrnuté uvedené zmeny (nový text 
podčiarknutý a zvýraznený, odstránený text prečiarknutý) 

 
Transdermálne náplasti s fentanylom (všetci držitelia povolenia na uvedenie na trh): 
 
 

Súhrn charakteristických vlastností lieku 

• Časť 4.2 

Má sa pridať toto znenie o trvaní liečby a cieľoch. Ako usmernenie pre písomnú informáciu pre 
používateľov lieku Durogesic a zosúladené písomné informácie pre používateľov iných fentanylových 
transdermálnych náplastí sa má toto znenie vložiť pred existujúcim znením týkajúcim sa ukončenia 
liečby: 

Trvanie liečby a ciele 

Pred začatím liečby <fentanylovou transdermálnou náplasťou> sa má v súlade 
s usmerneniami k riadeniu bolesti dohodnúť s pacientom liečebná stratégia vrátane trvania 
liečby a cieľov liečby a plán na ukončenie liečby. Počas liečby musí byť medzi lekárom a 
pacientom častý kontakt s cieľom vyhodnotiť potrebu pokračujúcej liečby, zvážiť prerušenie 
liečby a v prípade potreby upraviť dávkovanie. Ak neexistuje primeraná kontrola bolesti, má 
sa zvážiť možnosť hyperalgie, tolerancie a progresie základného ochorenia (pozri časť 4.4). 

Vysadenie <fentanylovej transdermálnej náplasti> 

<……> 

• Časť 4.4 

Ak sa ešte nezaviedlo, pridať toto znenie týkajúce sa stavu uchovávania: 

Vzhľadom na riziká, vrátane smrteľného následku, súvisiace s náhodným požitím, 
nesprávnym použitím a zneužívaním musia byť pacienti a ich opatrovatelia upozornení na 
to, aby <fentanylovú transdermálnu náplasť> uchovávali na bezpečnom a chránenom 
mieste, ku ktorému nemajú iné osoby prístup. 

Dlhodobé účinky liečby a tolerancia 

U všetkých pacientov sa po opakovanom podávaní opioidov môže vyvinúť tolerancia na analgetické 
účinky, hyperalgiu, fyzickú závislosť a psychologickú závislosť, zatiaľ čo pri niektorých vedľajších 
účinkoch, ako je zápcha vyvolaná opioidmi, sa vyvinula neúplná tolerancia. Najmä u pacientov s 
chronickou nerakovinovou bolesťou bolo hlásené, že v dlhodobom horizonte nemusia mať zmysluplné 
zmiernenie intenzity bolesti z kontinuálnej liečby opioidmi. Počas liečby má byť častý kontakt 
medzi lekárom a pacientom, aby sa vyhodnotila potreba pokračujúcej liečby (pozri časť 4.2). 
Odporúča sa pravidelne prehodnocovať vhodnosť pokračovania v používaní lieku DUROGESIC v čase 
obnovení predpisu u pacientov. Keď sa rozhodne, že pokračovanie nie je prínosom, na vyriešenie 
abstinenčných príznakov treba aplikovať postupnú titráciu. 

Nevysaďte náhle  <fentanylovú transdermálnu náplasť> u pacienta, ktorý je fyzicky závislý od 
opioidov. Syndróm abstinenčných príznakov, resp. vysadenia lieku sa môže vyskytnúť po náhlom 
ukončení liečby alebo znížení dávky. 

Boli hlásené prípady, že rýchle zúženie <fentanylovej transdermálnej náplasti> u pacienta, ktorý je 
fyzicky závislý od opioidov, môže viesť k závažným abstinenčným príznakom a nekontrolovanej bolesti 
(pozri časti 4.2 a 4.8). Ak už pacient nepotrebuje liečbu, odporúča sa dávku postupne znižovať, aby sa 
minimalizovali abstinenčné príznaky. Zníženie dávky z vysokej dávky môže trvať týždne až mesiace. 



Syndróm vysadenia opioidných liekov sa vyznačuje niektorými alebo všetkými týmito vlastnosťami: 
nepokoj, lakrimácia, rinorea, zívanie, perspirácia, zimnica, myalgia, mydriáza a palpitácie. Môžu sa 
objaviť aj ďalšie symptómy vrátane podráždenosti, agitácie, úzkosti, hyperkinézy, tremoru, slabosti, 
insomnie, anorexie, abdominálnych kŕčov, nauzey, vracania, hnačky, zvýšeného krvného tlaku, 
zvýšenej rýchlosti dýchania alebo srdcovej frekvencie. 

 

Porucha užívania opioidov (zneužívanie a závislosť) 

Opakované použitie lieku <Názov lieku> môže viesť k poruche súvisiacej s užívaním opioidov (OUD). 
Vyššia dávka a dlhšie trvanie liečby opioidmi môžu zvýšiť riziko vzniku OUD. Zneužitie alebo 
úmyselné zneužívanie lieku DUROGESIC môže viesť k predávkovaniu a/alebo smrti. Riziko vzniku OUD 
je zvýšené u pacientov s poruchami užívania látok (vrátane poruchy užívania alkoholu) v osobnej alebo 
rodinnej anamnéze (rodičia alebo súrodenci), u súčasných užívateľov tabaku alebo u pacientov s inými 
poruchami duševného zdravia (napr. závažnou depresiou, úzkosťou a poruchami osobnosti) v osobnej 
anamnéze. 

Pred začatím liečby <fentanylovou transdermálnou náplasťou> a počas liečby sa majú s 
pacientom dohodnúť ciele liečby a plán ukončenia liečby (pozri časť 4.2). Pred liečbou a 
počas liečby má byť pacient informovaný aj o rizikách a prejavoch OUD. Ak sa tieto prejavy 
objavia, pacientov treba informovať, aby sa obrátili na svojho lekára. 

U pacientov liečených opioidnými liekmi, najmä u pacientov so zvýšeným rizikom, sa majú sledovať 
príznaky OUD, ako je správanie pri hľadaní lieku (napr. príliš skoré žiadosti o náhradné náplne). To 
zahŕňa kontrolu sprievodných opioidov a psychoaktívnych liekov (ako sú benzodiazepíny). U pacientov 
s príznakmi a symptómami OUD je potrebné zvážiť konzultáciu so špecialistom na závislosti. Ak dôjde 
k ukončeniu liečby opioidmi (pozri časť 4.4). 

• Časť 4.8 

V súhrnnej tabuľke nežiaducich reakcií má byť uvedená tolerancia lieku a závislosť. Tieto výrazy sa 
majú uviesť v triede orgánových systémov Celkové poruchy a reakcie v mieste podania a v triede 
orgánových systémov Psychické poruchy, a „neznáme“ sa majú uviesť ako frekvencia výskytu. 

Opis týchto nežiaducich reakcií podľa tejto tabuľky sa má zmeniť takto: 

Tolerancia, fyzická závislosť a psychologická závislosť sa môžu vyvinúť po opakovanom použití lieku 
DUROGESIC (pozri časť 4.4). 

Tolerancia 

Pri opakovanom použití sa môže objaviť tolerancia. 

 

Drogová závislosť 

Opakované použitie <fentanylovej transdermálnej náplasti> môže viesť k závislosti od lieku, 
dokonca aj pri terapeutických dávkach. Riziko závislosti od lieku sa môže líšiť v závislosti 
od individuálnych rizikových faktorov pacienta, dávkovania a trvania liečby opioidmi (pozri 
časť 4.4). 

 

• Časť 4.9 

Príznaky a prejavy 



<….> 

Prejavy predávkovania fentanylom predstavujú rozšírenie jeho farmakologických účinkov, pričom 
najzávažnejším účinkom je respiračná depresia. Pri predávkovaní fentanylom sa pozorovala aj 
toxická leukoencefalopatia. 

 

Písomná informácia pre používateľa 
 

• Časť 2 písomnej informácie pre používateľov Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete/použijete 
<fentanylovú transdermálnu náplasť> 

Do upozornenia (v rámčeku) sa má pridať toto znenie (ak ešte  nie je zavedené): 

Upozornenia a opatrenia 

o Uchovávajte tento liek na bezpečnom a chránenom mieste, kde k nemu nemajú 
prístup iné osoby – viac informácií je uvedených v časti 5. 

 

Tieto existujúce znenia sa majú odstrániť (ak sú prítomné): 

Predtým, ako začnete používať tento liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak sa vás týka 
niečo z ďalej uvedeného: 

• (…) 

• Vy alebo niekto z vašej rodiny ste niekedy zneužívali alkohol, lieky na predpis alebo nelegálne 
drogy alebo ste od nich boli závislí („závislosť“). 

• Ste fajčiar. 

• Ste niekedy mali problémy s náladou (depresia, úzkosť alebo porucha osobnosti) alebo ste boli 
liečený psychiatrom pre iné duševné choroby. 

(…) 

Existujúce znenie sa má odstrániť (ak je prítomné): 

 

Vedľajšie účinky a fentanylová transdermálna náplasť 

Opakované dlhodobé používanie náplastí môže viesť k tomu, že liek bude menej účinný (zvyknete si 
naň alebo sa stanete citlivejší na bolesť), alebo sa od neho môžete stať závislým. Zvýšenie dávky 
náplastí môže počas určitého času pomôcť ďalej zmierniť bolesť, avšak môže byť aj škodlivé. Ak zistíte, 
že účinnosť vášho lieku sa znižuje, obráťte sa na svojho lekára. Váš lekár rozhodne, či je pre vás lepšie 
zvýšiť dávku alebo postupne znížiť používanie lieku DUROGESIC. Ak máte obavy, že sa u vás môže 
vyvinúť závislosť , môžete sa o tom poradiť so svojím lekárom. 

Majú sa uviesť nové znenia týkajúce sa tolerancie, OUD a náhodných predávkovaní, ako je uvedené 
ďalej (časť existujúceho znenia má zostať). Z toho vyplýva, že nové upozornenia týkajúce sa tolerancie 
a OUD, ktoré majú byť uvedené v časti 2 písomnej informácie pre používateľa, majú predchádzať 
odseku o abstinenčných symptómoch pri zastavení <fentanylovej, transdermálnej náplasti>, ak je 
prítomný. Aspoň tento odsek by mal predchádzať časti v písomnej informácii pre používateľa "Iné lieky 
a <fentanylová transdermálna náplasť>)“. Upozornenie má znieť takto: 



Dlhodobé používanie a tolerancia 

Tento liek obsahuje fentanyl, t.j. opioidný liek. Opakované použitie opioidných liekov proti 
bolesti môže viesť k nižšej účinnosti lieku (zvyknete si naň, čo je známe ako tolerancia voči 
lieku). Pri používaní <fentanylovej transdermálnej náplasti> môžete byť citlivejší na bolesť. 
Toto je známe ako hyperalgia. Zvýšenie dávky náplastí môže počas určitého času pomôcť 
ďalej zmierniť bolesť, avšak môže byť aj škodlivé. Ak zistíte, že účinnosť vášho lieku sa 
znižuje, obráťte sa na svojho lekára. Váš lekár rozhodne, či je pre vás lepšie zvýšiť dávku 
alebo postupne znížiť používanie <fentanylovej transdermálnej náplasti>. 

 

Závislosť a návyk 

Opakované použitie lieku <názov lieku> môže taktiež vyústiť do závislosti, zneužívania a 
návyku, čo môže viesť k život ohrozujúcemu predávkovaniu. Riziko týchto vedľajších 
účinkov sa môže zvýšiť pri vyššej dávke a dlhšom trvaní používania. Na základe závislosti 
alebo návyku môžete mať pocit, že už nemáte kontrolu nad tým, koľko lieku máte užívať 
alebo ako často ho potrebujete užívať. Môžete mať pocit, že musíte ďalej používať svoj liek, 
aj keď to nepomáha zmierniť bolesť. 

Riziko vzniku závislosti a návyku sa medzi jednotlivými osobami líši. Riziko závislosti 
a návyku od <fentanylovej transdermálnej náplasti> je vyššie, ak: 

• Vy alebo niekto z vašej rodiny ste niekedy zneužívali alkohol, lieky na predpis alebo 
nelegálne drogy alebo ste od nich boli závislí („závislosť“). 

• Ste fajčiar. 
• Ste niekedy mali problémy s náladou (depresia, úzkosť alebo porucha osobnosti) alebo 

ste boli liečený psychiatrom pre iné duševné choroby. 
 
Ak si počas používania <fentanylovej transdermálnej náplaste> všimnete ktorýkoľvek z 
nasledujúcich prejavov, mohol by to byť prejav, že ste sa stali závislými alebo máte návyk. 
• Liek musíte používať dlhšie, ako vám odporučil lekár. 
• Musíte použiť viac ako odporúčanú dávku. 
• Liek používate z iných dôvodov, než ako bolo predpísané, napríklad na zachovanie 

pokoja alebo na zaspávanie. 
• Opakovane ste sa neúspešne pokúsili prestať liek užívať alebo kontrolovať jeho 

užívanie. 
• Keď prestanete užívať liek, cítite sa zle a po opakovanom použití lieku sa cítite lepšie 

(tzv. abstinenčné účinky). 

 

Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto prejavov, prediskutujte to so svojím lekárom, aby vám 
nastavil najlepšiu liečbu,  vrátane toho, kedy je vhodné prestať a ako bezpečne prestať. 

 

• Časť 3 písomnej informácie pre používateľov. Ako používať <fentanylovú 
transdermálnu náplasť> 

 
Pred začatím liečby a pravidelne počas nej vás lekár oboznámi s tým, čo môžete očakávať od 
používania <fentanylovej transdermálnej náplasti>, kedy a ako dlho ju musíte užívať, kedy 
sa obrátiť na svojho lekára a kedy s ňou musíte prestať (pozri tiež časť 2, abstinenčné 
príznaky, keď prestanete užívať <fentanylovú transdermálnu náplasť>). 
 
• Časť 4 písomnej informácie pre používateľov. Možné vedľajšie účinky 



 
Do zoznamu nežiaducich reakcií pridať nežiaducu reakciu závislosť s frekvenciou „neznáma“ takto: 
 

• Môžete byť závislý od <fentanylovej transdermálnej náplasti> (pozri časť 2). 
 
Súčasné znenie v zozname nežiaducich reakcií by sa malo mierne zmeniť: 
 
Opakované použitie náplastí môže môže viesť k menšiemu účinku lieku (zvyknete si naň alebo budete 
citlivejší na bolesť), alebo sa môžete od neho sa môže stať závislým. 
 
Okrem toho je potrebné aktualizovať odsek týkajúci sa predávkovania: 
 
Predávkovanie môže viesť k: 
 
<….> 
 
K prejavom predávkovania patria problémy s dýchaním alebo plytké dýchanie, únava, extrémna 
ospalosť, neschopnosť jasne myslieť, chodiť alebo hovoriť normálne a pocity slabosti, závratu alebo 
zmätenosti. Predávkovanie môže viesť aj k poruche mozgu, ktorá je známa ako toxická 
leukoencefalopatia. 
 
 
• Časť 5 písomnej informácie pre používateľov. Kde by ste mali náplasti uchovávať 
V prípade, že sa nezaviedli ďalej uvedené znenia, uveďte tieto podmienky uchovávania: 
 
Uchovávajte tento liek na bezpečnom a chránenom mieste,  bez prístupu iných osôb. Môže 
spôsobiť vážne poškodenie až smrť  pre ľudí, ktorí ho užili náhodne  alebo úmyselne, hoci im 
nebol predpísaný. 
 
 
Označenie vonkajšieho obalu 
 
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE -  ŠKATUĽA 
 
Má sa pridať toto upozornenie (miesto a usporiadanie, ktoré sa dohodnú s príslušnými národnými 
orgánmi): 
 
Náhodné použitie alebo požitie  môže byť smrteľné 
 
 
Označenie na vnútornom obale 
 
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE 
 
Ak to priestor umožňuje, má sa pridať toto upozornenie: 
 
Náhodné použitie alebo požitie môže byť smrteľné 
 
 
Injekčný roztok fentanylu (všetci držitelia povolenia na uvedenie na trh): 

• Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.9 

Má sa pridať tento príznak predávkovania: 

Pri predávkovaní fentanylom sa pozorovala toxická leukoencefalopatia. 



• Časť 2 písomnej informácie pre používateľov. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete 
<injekčný roztok fentanylu> 

Upozornenia a opatrenia 

Odstráňte dlhodobé hľadisko v súlade so znením súhrnu charakteristických vlastností lieku: 

Opakované dlhodobé užívanie opioidov ako liekov proti bolesti môže viesť k nižšej účinnosti lieku 
(zvyknete si na neho). Môže to viesť aj k závislosti a zneužívaniu, ktoré môže viesť k život 
ohrozujúcemu predávkovaniu. Ak máte obavy, že sa môžete stať závislým od [lieku obsahujúceho 
fentanyl], je dôležité, aby ste sa poradili so svojím lekárom. 

 

• Časť 3 písomnej informácie pre používateľov. Ako užívať <injekčný roztok fentanylu> 

Majú sa pridať tieto príznaky predávkovania (a ich význam): 

Porucha mozgu (známa ako toxická leukoencefalopatia) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha III 

Časový harmonogram na vykonanie tohto stanoviska 



Časový harmonogram na vykonanie tohto stanoviska 

Prijatie stanoviska CMDh: 

 

Zasadnutie CMDh v decembri 2022 

 

Zaslanie prekladov príloh k stanovisku 
príslušným vnútroštátnym orgánom: 

30. januára 2023 

Vykonanie stanoviska členskými štátmi 
(predloženie žiadosti o zmenu držiteľom 
rozhodnutia o registrácii): 

30. marca 2023 

 


