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I. melléklet

Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő 
módosítások indoklása
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Tudományos következtetések

Figyelembe véve a Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottságnak (PRAC) a pankuróniumra 
vonatkozó időszakos gyógyszerbiztonsági jelentéssel/jelentésekkel (PSUR) kapcsolatos értékelő 
jelentését, a tudományos következtetések az alábbiak:

A kockázatokkal kapcsolatban rendelkezésre álló szakirodalmi adatok és a valószínűsíthető 
hatásmechanizmus alapján a PRAC úgy ítéli meg, hogy a neuromuscularis blokkoló szerek (köztük a 
pankurónium) anaesthesia során történő alkalmazása összefüggésbe hozható a műtét utáni pulmonalis 
szövődmények fokozott kockázatával.
A kockázatokkal kapcsolatban rendelkezésre álló szakirodalmi adatok és a valószínűsíthető 
hatásmechanizmus alapján a PRAC úgy ítéli meg, hogy ok-okozati összefüggés áll fenn a 
pankurónium és a myopathia között.

A PRAC arra a következtetésre jutott, hogy a pankuróniumot tartalmazó készítmények kísérőiratait
ennek megfelelően módosítani kell.

A CMDh egyetért a PRAC tudományos következtetéseivel.

A forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások indoklása

A pankuróniumra vonatkozó tudományos következtetések alapján a CMDh-nak az a véleménye, hogy 
a pankurónium hatóanyagot tartalmazó gyógyszer(ek) előny-kockázat profilja változatlan, feltéve, 
hogy a kísérőiratokat a javasoltaknak megfelelően módosítják.

A CMDh állásfoglalása szerint az ezen PSUR-értékelés hatálya alá tartozó gyógyszerek forgalomba 
hozatali engedélyét/engedélyeit módosítani kell. Amennyiben vannak olyan további, pankuróniumot 
tartalmazó gyógyszerek, amelyeket a közelmúltban engedélyeztek, illetve a jövőben engedélyezési 
eljárás tárgyát képezik az EU-ban, a CMDh javasolja, hogy az érintett tagállamok és a 
kérelmező/forgalomba hozatali engedély jogosultjai kellőképpen vegyék figyelembe a CMDh 
álláspontját. 
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II. melléklet

A nemzeti szinten engedélyezett gyógyszer(ek) kísérőiratainak módosításai
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A kísérőiratok vonatkozó pontjaiba bevezetendő módosítások (az új szöveg aláhúzva és vastag 
betűvel kiemelve, a törölt szöveg áthúzva)

Alkalmazási előírás

 4.4 pont

Az alábbi figyelmeztetést kell hozzáadni:

Más neuromuscularis blokkolókhoz hasonlóan a pankurónium esetében is reziduális
neuromuscularis blokádról számoltak be, amely posztoperatív szövődményekhez vezethet. 
Számos tanulmány kimutatta, hogy a neuromuscularis blokkolók anaesthesia során történő 
alkalmazása a posztoperatív pulmonalis szövődmények fokozott kockázatával járhat. A 
reziduális neuromuscularis blokád okozta szövődmények megelőzése érdekében ajánlott a helyi 
klinikai gyakorlati irányelvek betartása, ideértve a neuromuscularis monitorozást és adott 
esetben a neuromuscularis blokádot semlegesítő szerek alkalmazását.

A myopathiával kapcsolatos alábbi figyelmeztetést kell hozzáadni:

Az intenzív osztályon tartósan adott egyéb, nem depolarizáló neuromuscularis blokkolók mellett 
alkalmazott kortikoszteroid-terápia esetén rendszeresen beszámoltak myopathiáról. Ezért azon
betegeknél, akik neuromuscularis blokkolót és kortikoszteroidot is kapnak, a neuromuscularis 
blokkolót a lehető legrövidebb ideig kell alkalmazni.

 4.8 pont

„A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és tünetei” szervrendszeri kategóriához a 

következő mellékhatást kell hozzáadni, nem ismert gyakorisággal:

Myopathia*
* Kortikoszteroidok és különféle neuromuscularis blokkolók intenzív osztályon történő 
párhuzamos alkalmazása esetén myopathiáról számoltak be (lásd 4.4 pont).

Betegtájékoztató

4. Lehetséges mellékhatások

Nem ismert gyakoriság: Izomgyengeség
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III. melléklet

Ütemterv az álláspont végrehajtásához
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Ütemterv az álláspont végrehajtásához

A CMDh álláspont elfogadása: 07/2020 CMDh ülés

Az álláspont lefordított mellékleteinek a 
továbbítása a nemzeti illetékes hatóságokhoz:

21. szeptember 2020.

Az álláspont
tagállamok általi végrehajtása (a módosítás 
benyújtása a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja által):

5. november 2020.


