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Παράρτημα I 
 

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

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης 
Κινδύνου (PRAC) σχετικά με την (τις) Έκθεση(-εις) Περιοδικής Παρακολούθησης της Ασφάλειας 
(ΕΠΠΑ) για την μοξιφλοξασίνη (συστηματική χρήση), τα επιστημονικά πορίσματα είναι τα εξής: 

• Πανκυτταροπενία: 

Από τις 32 περιπτώσεις που προσδιορίστηκαν συνολικά μετά την κυκλοφορία στη βάση 
δεδομένων ασφαλείας του ΚΑΚ, 1 περίπτωση θεωρείται από το LMS με θετική απόκλιση ως 
πιθανώς αιτιωδώς συσχετιζόμενη με τη μοξιφλοξασίνη και 19 περιπτώσεις πιθανές. Σε 7 από 
αυτές τις 19 περιπτώσεις αναγνωρίστηκε μια θετική απόκλιση. Για 2 από τις 3 περιπτώσεις 
των κλινικών ερευνών η αιτιώδης συσχέτιση θεωρείται τουλάχιστον ύποπτη σύμφωνα με το 
LMS. Η πανκυτταροπενία αναγράφεται στις Ανεπιθύμητες Ενέργειες στην παράγραφο 4.8 της 
Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος στην  σιπροφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη και 
οφλοξασίνη. Απαιτείται αναθεώρηση στις πληροφορίες του προϊόντος (Περίληψη 
Χαρακτηριστικών Προϊόντος παράγραφο 4.8 και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη) 
προκειμένου αποτυπωθεί η πανκυτταροπενία στις Ανεπιθύμητες Ενέργειες με συχνότητα 
‘πολύ σπάνια’ σύμφωνα με τις οδηγίες που αφορούν τις πληροφορίες προϊόντος. 

• Οξεία Γενικευμένη Εξανθηματική Φλυκταίνωση (AGEP): 

Από τις 5 αναφορές που προσδιορίστηκαν συνολικά μετά την κυκλοφορία στη βάση 
δεδομένων ασφαλείας του ΚΑΚ και στην βιβλιογραφία, οι 3 θεωρούνται πιθανώς αιτιωδώς 
συσχετιζόμενες με τη μοξιφλοξασίνη και η 1 πιθανή. Σε 2 από τις 3 περιπτώσεις με πιθανή 
αιτιώδη συσχέτιση, η AGEP εξαλείφθηκε μετά τη διακοπή της μοξιφλοξασίνης επιπροσθέτως 
διορθωτικής θεραπείας και στην 3η καταγράφηκε μια θετική επανεμφάνιση.  Δεν έχουν 
αναφερθεί περιπτώσεις από κλινικές μελέτες. Η AGEP επι του παρόντος αναγράφεται στις 
Ανεπιθύμητες Ενέργειες στην παράγραφο 4.8 στις Πληροφορίες Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
της σιπροφλοξασίνης και της οφλοξασίνης. Συνιστάται μια αναθεώρηση στις Πληροφορίες 
Χαρακτηριστικών Προϊόντος στις παραγράφους 4.4 και 4.8 καθώς και στις αντίστοιχες 
παραγράφους του Φύλλου Οδηγιών, ώστε να αποτυπώνεται η AGEP σύμφωνα με τις τις 
Οδηγίες SCARs και με συχνότητα ‘μη γνωστή΄. 

• Υπογλυκαιμικό κώμα: 

Από τις 8 περιπτώσεις μετά την κυκλοφορία που εντοπίστηκαν συνολικά στην βάση 
δεδομένων ασφαλείας του ΚΑΚ, οι 6 θεωρήθηκαν από το LMS πιθανώς αιτιωδώς 
συσχετιζόμενες με τη μοξιφλοξασίνη. Δυο από αυτές τις 6 περιπτώσεις κατέληξαν και το 
υπογλυκαιμικό κώμα θεωρήθηκε από την σχετική αναφορά HCP ως μια αιτία θανάτου στην 
κάθε περίπτωση και συσχετιζόμενη με τη χρήση της μοξιφλοξασίνης. Και στις δυο 
περιπτώσεις δεν αναφέρθηκε διαβήτης ως επακόλουθη κατάσταση. Η αιτιώδης συσχέτιση σε 
μια από τις 2 περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από κλινικές μελέτες θεωρείται η λιγότερο 
ύποπτη σύμφωνα με το LMS. Στα πλαίσια της τελευταίας ΕΠΠΑ για τη σιπορφλοξασίνη 
(συστημική χρήση), η επιτροπές PRAC και CMDh συνιστούν μια αναθεώρηση στις 
πληροφορίες του προϊόντος στις παραγράφους 4.4 και 4.8 προκειμένου να αποτυπώνεται το 
υπογλυκαιμικό κώμα, το οποίο επίσης αποτυπώνεται στις πληροφορίες προϊόντος της 
λεβοφλοξασίνης και οφλοξασίνης στις παραγράφους 4.4 και 4.8 και στο αντίστοιχο ΦΟΧ. 
Συνιστάται μια αναθεώρηση στις πληροφορίες προϊόντος (ΠΧΠ παράγραφο 4.8. και ΦΟΧ 
παραγράφους 2 και 4) ώστε να αποτυπώνεται το υπογλυκαιμικό κώμα στις Ανεπιθύμητες 
Ενέργειες με συχνότητα ‘πολύ σπάνια’ σε σχέση με τις οδηγίες για την ΠΧΠ. 

• Παραλήρημα:  

Από τις 369 περιπτώσεις παραληρήματος που εντοπίστηκαν συνολικά στη βάση δεδομένων 
ασφαλείας του ΚΑΚ, οι 30 επιβεβαιώθηκαν ιατρικά και οι σοβαρές περιπτώσεις θεωρήθηκαν 
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από τον ΚΑΚ ότι δεν έδειξαν εναλλακτικές εξηγήσεις. Η βάση LMS θεωρεί ως εύλογο 
χρονική σχέση και για τις 30 περιπτώσεις. Σε 5 από τις 30 περιπτώσεις καταγράφηκε μια 
θετική επανεμφάνιση. Σε 3 από αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται πιθανή μια αιτιώδης 
συσχέτιση, ενώ οι υπόλοιπες 2 πιθανές. Σε τέσσερις περιπτώσεις μετά την κυκλοφορία από 
βιβλιογραφική αναφορά η αιτιώδης συσχέτιση θεωρείται πιθανή. Πρόσφατα και στα πλαίσια 
της διαδικασίας συνεργασίας για τη λεβοφλοξασίνη και την οφλοξασίνη, συνιστάται να 
αναγραφτεί το παραλήρημα στις Ανεπθύμητες Ενέργειες στις παραγράφους 4.8 στην 
αντίστοιχη ΠΧΠ. Συνιστάται μια αναθεώρηση στην παράγραφο 4.8 στις πληροφορίες 
προϊόντος προκειμένου να αποτυπωθεί το παραλήρημα στις Ανεπιθύμητες Ενέργειες ως 
‘σπάνιες’ σύμφωνα με τις οδηγίες για την ΠΧΠ. 

• Σύνδρομο Απρόσφορης Έκκρισης Αντιδιουρητικής Ορμόνης (SIADH): 

Από τις 5 αναφορές (1 κλινική μελέτη περίπτωσης και 4 μετά την κυκλοφορία) εντοπίστηκαν 
συνολικά στην βάση δεδομένων ασφαλείας ΚΑΚ, 1 περίπτωση μετά την κυκλοφορία 
θεωρήθηκε από τη βάση LMS ως πιθανώς αιτιωδώς συσχετιζόμενη, ενώ οι υπόλοιπες 3 
περιπτώσεις μετά την κυκλοφορία ως πιθανές. Σε μια από τις 4 περιπτώσεις καταγράφηκε μια 
θετική επανεμφάνιση και οι υπόλοιπες 3 SIADH εξαλείφθηκαν μετά τη διακοπή της 
μοξιφλοξασίνης επιπροσθέτως διορθωτικής θεραπείας με αλατούχα διαλύματα. Η αιτιώδης 
συσχέτιση στην περίπτωση από κλινικές μελέτες δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Στα πλαίσια της 
τελευταίας ΕΠΠΑ για τη σιπροφλοξασίνη (συστηματική χρήση) και για τη λεβοφλοξασίνη 
(εκτός από τα κεντρικά εγκεκριμένα προϊόντα), οι επιτροπές PRAC και CMDh συνιστούν μια 
αναθεώρηση των πληροφοριών προϊόντος για τη σιπροφλοξασίνη και αντίστοιχα τη 
λεβοφλοξασίνη ώστε να αποτυπώνεται η SIADH ως Ανεπιθύμητη Ενέργεια. Συνιστάται 
αναθεώρηση των πληροφοριών προϊόντος (ΠΧΠ παράγραφος 4.8 και ΦΟΧ παράγραφος 4) 
ώστε να αποτυπωθεί η  SIADH ως Ανεπιθύμητη Ενέργεια με συχνότητα ‘πολύ σπάνια’ 
σύμφωνα με τις οδηγίες ΠΧΠ. 

• Ραβδομυόλυση:  

Από τις 40 αναφορές μετά την κυκλοφορία που εντοπίστηκαν συνολικά στη βάση δεδομένων 
ασφαλείας του ΚΑΚ, οι 35 θεωρήθηκαν από την LMS ότι δείχνουν μια εύλογη χρονική 
σχέση. Μια από τις 35 περιπτώσεις πιθανώς συσχετίζονται αιτιωδώς με τη μοξιφλοξασίνη και 
οι 34 είναι πιθανές. Σε 8 από τις 35 περιπτώσεις αναφέρθηκε μια θετική επανεμφάνιση και σε 
μια από αυτές επίσης μια επανεμφάνιση με την γαρενοξακίνη.  
Η ραβδομυόλυση αναγράφεται ήδη ως Ανεπιθύμητη Ενέργεια στην παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ 
της λεβοφλοξασίνης, της οφλοξασίνης και της νορφλοξασίνης. Το περιεχόμενο στις 
πληροφορίες προϊόντος δεν αποτυπώνει τα ισχύοντα ευρήματα καθώς δηλώνει ότι η 
ραβδομυόλυση αναφέρθηκε μόνο για…’’άλλες φθοριοκινολόνες’’ (παράγραφος 4.8). 
Συνεπώς, οι πληροφορίες προϊόντος (ΠΧΠ παράγραφος 4.8 και ΦΟΧ παράγραφος 4) θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να παρουσιάζεται η ραβδομυόλυση ως πιθανή 
Ανεπιθύμητη Ενέργεια για τη μοξιφλοξασίνη με συχνότητα ‘μη γνωστή’. 

Συνεπώς, στα πλαίσια των δεδομένων που παρουσιάζονται στην αξιολόγηση ΕΠΠΑ, η επιτροπή 
PRAC θεωρεί ότι οι μεταβολές στις πληροφορίες προϊόντος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 
που περιέχουν μοξιφλοξασίνη για συστηματική χρήση είναι απαραίτητες. 

 
Η CMDh συμφωνεί με τα επιστημονικά πορίσματα της PRAC. 
 
 
Λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) κυκλοφορίας 
 
Με βάση τα επιστημονικά πορίσματα για την μοξιφλοξασίνη (συστηματική χρήση), η CMDh έκρινε 
ότι η σχέση οφέλους-κινδύνου του (των) φαρμακευτικού(-ών) προϊόντος(-ων) που περιέχει(-ουν) { 
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μοξιφλοξασίνη (συστηματική χρήση), παραμένει αμετάβλητη, υπό την επιφύλαξη των προτεινόμενων 
αλλαγών στις πληροφορίες του προϊόντος. 
 
Η CMDh καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η (οι) άδεια(-ες) κυκλοφορίας των προϊόντων που εμπίπτουν 
στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης ΕΠΠΑ πρέπει να τροποποιηθούν. 
Στον βαθμό που υπάρχουν άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν μοξιφλοξασίνη (συστηματική 
χρήση) 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. 
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Παράρτημα II 
 

Τροποποιήσεις στις πληροφορίες του (των) εθνικά εγκεκριμένου(-ων) φαρμακευτικού(-ών) 
προϊόντος(-ων) 
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Τροποποιήσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στις αντίστοιχες παραγράφους των πληροφοριών 
του προϊόντος (νέο κείμενο με υπογράμμιση και έντονη γραφή, διαγεγραμμένο κείμενο με διακριτή 
διαγραφή) 
 
 
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 

• Παράγραφος 4.4 

Σοβαρές φυσαλιδώδεις δερματικές αντιδράσεις 

Έχουν αναφερθεί με τη moxifloxacin περιπτώσεις φυσαλιδωδών δερματικών αντιδράσεων όπως το 
σύνδρομο Stevens – Johnson ή η τοξική επιδερμική νεκρόλυση (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς θα 
πρέπει να συμβουλεύονται να επικοινωνούν με το γιατρό τους άμεσα, προτού συνεχίσουν τη θεραπεία 
εάν παρουσιάσουν αντιδράσεις του δέρματος και / ή των βλεννογόνων. 

Σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες 

Έχουν αναφερθεί με τη μοξιφλοξασίνη σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες (SCARs) 
συμπεριλαμβανομένης της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης (TEN: γνωστή επίσης και ως 
σύνδρομο Lyell’s), σύνδρομο Stevens Johnson (SJS) και Οξεία Γενικευμένη Εξανθηματική 
Φλυκταίνωση (AGEP), οι οποίες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή ή θανατηφόρες (βλ. 
παράγραφο 4.8). Κατά τη συνταγογραφήση, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται για τα 
σημεία και συμπτώματα των σοβαρών δερματικών αντιδράσεων και να παρακολουθούνται 
στενά. Εάν υπάρχουν σημεία και  συμπτώματα που υποδηλώνουν αυτές τις αντιδράσεις, η 
μοξιφλοξασίνη θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και να εξετασθεί μια εναλλακτική θεραπεία. Εάν ο 
ασθενής έχει αναπτύξει μια σοβαρή αντίδραση όπως  SJS, TEN ή AGEP με τη χρήση της 
μοξιφλοξασίνης, η θεραπεία με τη μοξιλφοξασίνη δε θα πρέπει να επαναληφθεί με αυτόν τον 
ασθενή ξανά. 

 
• Παράγραφος 4.8 

 

Κατηγορία οργάνου Διαταραχές του αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος 

Συχνότητα: πολύ σπάνια 

Πανκυτταροπενία  

 

Κατηγορία οργάνου Ενδοκρινολογικές διαταραχές 

Συχνότητα: πολύ σπάνια 

Σύνδρομο Απρόσφορης Έκκρισης Αντιδιουρητικής Ορμόνης (SIADH) 

 

Κατηγορία οργάνου Διαταραχές του μεταβολισμού και θρέψης 

Συχνότητα: πολύ σπάνια 

Υπογλυκαιμικό κώμα 

 

Κατηγορία οργάνου Ψυχιατρικές Διαταραχές 

Συχνότητα: σπάνια 
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Παραλήρημα 

 
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

Συχνότητα: ‘μη γνωστή’ 

Οξεία Γενικευμένη Εξανθηματική Φλυκταίνωση (AGEP) 

 

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού 

Συχνότητα: ‘μη γνωστή’ 

Ραβδομυόλυση 

[…] 

Υπήρξαν πολύ σπάνιες περιπτώσεις των παρακάτω ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν κατά τη 
θεραπεία με άλλες φθοριοκινολόνες οι οποίες μπορεί πιθανώς να συμβούν κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με  moxifloxacin: αυξημένη ενδοκράνια πίεση (συμπεριλαμβανομένης της καλοήθους 
ενδοκράνιας υπέρτασης), υπερνατριαιμία, υπερασβεστιαιμία, αιμολυτική αναιμία, ραβδομυόλυση, 
αντιδράσεις φωτοευαισθησίας (βλ. παράγραφο 4.4). 

 

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης 

Παράγραφος 2 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

Πριν τη λήψη αυτού του φαρμάκου 

Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβακτηριδιακά φάρμακα φθοριοκινολονών/κινολονών, 
συμπεριλαμβανομένου του [όνομα προϊόντος], εάν έχετε παρουσιάσει οποιαδήποτε σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια στο παρελθόν από τη λήψη κινολόνης ή φθοριοκινολόνης. Σε αυτήν την 
περίπτωση, πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν. 

Ενημερώστε το γιατρό σας πριν λάβετε μοξιφλοξασίνη 

• Εάν είστε διαβητικός διότι μπορεί να εμφανιστεί κίνδυνος μεταβολής στα επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα με τη μοξιφλοξασίνη. 

• Εάν είχατε ποτές αναπτύξει σοβαρό εξάνθημα ή αποφολίδωση του δέρματος, φλύκταινες 
και /ή στοματικά έλκη μετά τη λήψη της μοξιφλοξασίνης. 

 

Όταν λαμβάνετε μοξιφλοξασίνη 

• Εάν αναπτύξετε δερματική αντίδραση ή φυσαλίδες και / ή αποφολίδωση του δέρματος και / ή  
αντιδράσεις του βλεννογόνου (βλ. παράγραφο 4 Πιθανές Ανεπιθύμητες Ενέργειες) 
επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως, προτού συνεχίσετε τη θεραπεία. 

Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις 

Έχουν αναφερθεί με τη χρήση της μοξιφλοξασίνης σοβαρές δερματικές αντιδράσεις 
συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Stevens-Johnson (SJS), τοξική επιδερμική νεκρόλυση 
(ΤΕΝ) και Οξεία Γενικευμένη Εξανθηματική Φλυκταίνωση (AGEP). 

• Οι SJS/TEN μπορεί να εμφανιστούν αρχικά ως κοκκινωπά κυκλικά σημάδια συχνά με 
φυσαλίδες στο κέντρο. Επίσης πιθανώς να εμφανιστούν, έλκη στο στόμα, το φάρυγγα, τη 
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μύτη, τα γεννητικά όργανα και τα μάτια (κόκκινα ή πρησμένα μάτια). Αυτά τα σοβαρά 
εξανθήματα μπορεί συχνά να συνοδεύονται από πυρετό και/ή συμπτώματα που μοιάζουν 
με γρίπη. Τα εξανθήματα πιθανώς να οδηγήσουν σε εκτεταμένη αποφολίδωση του 
δέρματος και  επιπλοκές απειλητικές για τη ζωή ή θανατηφόρες. 

• Η (AGEP) εμφανίζεται στην έναρξη της θεραπείας ως ένα κοκκινωπό, εκτεταμένο 
εξάνθημα με προσκρούσεις κάτω από το δέρμα και φλύκταινες που συνοδεύεται από 
πυρετό. Το ποιο κοινό σημείο εμφάνισης: κυρίως παρουσιάζεται στις πτυχώσεις του 
δέρματος, στον κορμό και τα άνω άκρα. 

Εάν αναπτύξετε σοβαρό εξάνθημα ή κάποιο άλλο από τα δερματικά συμπτώματα, σταματήστε 
τη λήψη της μοξιφλοξασίνης και επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή αναζητήστε ιατρική 
παρακολούθηση αμέσως. 

[…] 

 

• Τα αντιβιοτικά της ομάδας των φθοριοκινολονών μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στο 
σάκχαρο του αίματος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του σακχάρου στο αίμα κάτω από 
τα φυσιολογικά επίπεδα (υπογλυκαιμία) αλλά και αύξηση στο σάκχαρο του αίματος σας πάνω 
από τα φυσιολογικά  επίπεδα (υπεργλυκαιμία) ή μείωση στο σάκχαρο του αίματός σας κάτω 
από τα φυσιολογικά επίπεδα (υπογλυκαιμία), που πιθανώς να οδηγήσουν σε απώλεια 
συνείδησης (βλ. παράγραφο 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες). Σε ασθενείς που 
θεραπεύονται με Avelox, οι διαταραχές στο σάκχαρο του αίματος παρουσιάζονται κυρίως σε 
ηλικιωμένους διαβητικούς ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με από στόματος 
αντιδιαβητικά φάρμακα που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα ( π.χ. σουλφονυλουρία) ή με 
ινσουλίνη. Έχει αναφερθεί  απώλεια συνείδησης λόγω σοβαρής μείωσης στο σάκχαρο του 
αίματος (υπογλυκαιμικό κώμα) σε σοβαρές περιπτώσεις (βλ. παράγραφο 4. Πιθανές 
Ανεπιθύμητες ενέργειες).  Εάν πάσχετε από διαβήτη, το σάκχαρο του αίματός σας θα πρέπει 
να παρακολουθείται προσεκτικά. 

 

Παράγραφος 4 

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο  μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν 
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 

Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες  που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 
[ονομασία προϊόντος]  αναγράφονται παρακάτω: 

Εάν παρατηρήσετε 

[…] 

• αλλοιώσεις του δέρματος και των βλεννογόνων όπως επώδυνες φλύκταινες στο στόμα / μύτη ή 
στο πέος/τον  κόλπο (σύνδρομο Stevens-Johnson ή τοξική επιδερμική νεκρόλυση) (πολύ 
σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, δυνητικά απειλητικές για τη ζωή)  

• Σοβαρά δερματικά εξανθήματα συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Stevens-Johnson 
και τοξική επιδερμική νεκρόλυση. Αυτές μπορεί να εμφανιστούν ως κοκκινωπά κυκλικά 
σημάδια συχνά με φυσαλίδες στο κέντρο, αποφολίδωση του δέρματος, έλκη στο στόμα, 
στο φάρυγγα, στη μύτη, στα γεννητικά όργανα και στα μάτια  και μπορεί συχνά να 
συνοδεύονται από πυρετό και/ή συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη (πολύ σπάνιες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανώς να είναι απειλητικές για τη ζωή ή θανατηφόρες). 
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• Ένα κοκκινωπό, εκτεταμένο εξάνθημα με προσκρούσεις κάτω από το δέρμα και 
φλύκταινες που συνοδεύεται από πυρετό κατά την έναρξη της θεραπείας (Οξεία 
Γενικευμένη Εξανθηματική Φλυκταίνωση) (η συχνότητα αυτής της ανεπιθύμητης 
ενέργειας είναι ΄μη γνωστή΄). 

• Ένα σύνδρομο συσχετιζόμενο με επηρεασμένη απέκκριση νερού και χαμηλά επίπεδα 
νατρίου (SIADH) (πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια) 

• Απώλεια συνείδησης λόγω σοβαρής μείωσης στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα 
(υπογλυκαιμικό κώμα) (πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια) 

[…] 

• πόνος και οίδημα των τενόντων (τενοντίτιδα) (σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια) ή ρήξη του 
τένοντα (πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια) 

• αδυναμία στους μύες, ευαισθησία ή πόνος και ιδιαίτερα, εάν ταυτόχρονα αισθανθείτε 
κόπωση, έχετε υψηλή θερμοκρασία ή σκούρα ούρα. Πιθανώς να έχει προκληθεί από μια 
παθολογική κάκωση των μυών η οποία δυνητικά να είναι απειλητική για τη ζωή και να 
οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά (μια κατάσταση που ονομάζεται ραβδομυόλυση) (η 
συχνότητα αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας είναι ΄μη γνωστή’). 

[…] 

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Avelox 
αναγράφονται παρακάτω σύμφωνα με το πόσο πιθανές είναι: 

Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι και 1 στους 10.000 ανθρώπους) […] 

- μια πτώση των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων (πανκυτταροπενία) 

[..] 

Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις των παρακάτω ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν 
κατά τη θεραπεία με άλλες φθοριοκινολόνες οι οποίες μπορεί πιθανώς να συμβούν κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με  Avelox: αυξημένη ενδοκράνια πίεση (τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, 
οπτικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης θολής όρασης, ‘τυφλά’ σημεία, διπλωπία, απώλεια όρασης), 
αυξημένα επίπεδα νατρίου στο αίμα, αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, ένας ειδικός τύπος 
µειωµένου αριθµού ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιµολυτική αναιµία), μυϊκές αντιδράσεις με καταστροφή 
μυϊκών κυττάρων, αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στο φως του ήλιου ή την  υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV). 
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Παράρτημα III 
 

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παρούσας γνώμης 
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Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παρούσας γνώμης 
 
 

Έγκριση της γνώμης της CMDh: 
 

Συνεδρίαση της CMDh Ιανουάριος / 2020 
 

Διαβίβαση των μεταφράσεων των 
παραρτημάτων της γνώμης της CMDh στις 
Εθνικές Αρμόδιες Αρχές: 
 

15/03/2020 
 

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

14/05/2020 
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