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Viðauki I

Vísindalegar niðurstöður og ástæður fyrir breytingu á skilmálum markaðsleyfanna
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Vísindalegar niðurstöður 

Að teknu tilliti til matsskýrslu PRAC um PSUR fyrir pancuronium eru vísindalegu niðurstöðurnar 
svohljóðandi: 

Með hliðsjón af tiltækum útgefnum upplýsingum um hættuna og með hliðsjón af sennilegum
verkunarhætti lyfsins, telur PRAC að notkun vöðvaslakandi lyfja, þ.m.t. pancuronium, í svæfingu geti 
verið tengd aukinni hættu á fylgikvillum í lungum eftir aðgerð.
Með hliðsjón af tiltækum útgefnum upplýsingum og með hliðsjón af sennilegum verkunarhætti lyfsins
telur PRAC að orsakasamhengi milli pancuronium og vöðvakvilla sé staðfest.

PRAC hefur komist að þeirri niðurstöðu að breyta skuli lyfjaupplýsingum fyrir lyf sem innihalda
pancuronium í samræmi við það.

CMDh er sammála vísindalegum niðurstöðum PRAC.

Ástæður fyrir breytingum á skilmálum markaðsleyfisins/markaðsleyfanna 

Á grundvelli vísindalegra niðurstaðna fyrir pancuronium telur CMDh að jafnvægið á milli ávinnings
og áhættu af lyfinu/lyfjunum, sem innihalda pancuronium, sé óbreytt að því gefnu að áformaðar 
breytingar á lyfjaupplýsingunum séu gerðar.

CMDh kemst að þeirri niðurstöðu að breyta skuli markaðsleyfum lyfja sem tilgreind eru í þessu 
sameiginlega PSUR mati. CMDh mælir einnig með því að viðkomandi aðildarríki og 
umsækjandi/markaðsleyfishafar annarra lyfja, sem innihalda pancuronium og eru með markaðsleyfi 
innan Evrópusambandsins eða fá markaðsleyfi innan Evrópusambandsins í framtíðinni, taki tillit til 
þessarar niðurstöðu CMDh.
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Viðauki II

Breytingar á lyfjaupplýsingum lyfja með landsmarkaðsleyfi
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Breytingar sem gera á í viðeigandi köflum í lyfjaupplýsingunum (nýr texti er undirstrikaður og 
feitletraður, texti sem á að eyða er gegnumstrikaður)

Samantekt á eiginleikum lyfs

• Kafli 4.4

Bæta skal við eftirfarandi viðvörun:

Eins og við á um önnur vöðvaslakandi lyf, hefur verið greint frá leifum vöðvaslakandi áhrifa 
með pancuronium, sem getur leitt til fylgikvilla eftir aðgerð. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að 
notkun vöðvaslakandi lyfja í svæfingu geti tengst aukinni hættu á fylgikvillum í lungum eftir 
aðgerð. Til þess að koma í veg fyrir fylgikvilla vegna leifa vöðvaslakandi áhrifa er mælt með því 
að klínískum leiðbeiningum á hverjum stað sé fylgt, þ.m.t. eftirliti með tauga- og vöðvastarfsemi
og notkun lyfja sem vinna gegn vöðvaslakandi áhrifum, þar sem það á við.

Bæta skal við eftirfarandi viðvörun um vöðvakvilla:

Reglulega hefur verið greint frá vöðvakvilla eftir langvarandi gjöf annarra vöðvaslakandi lyfja 
sem verka ekki með afskautun á gjörgæsludeild samhliða meðferð með barksterum. Þess vegna 
skal takmarka eins og kostur er þann tíma sem vöðvaslakandi lyf eru notuð hjá sjúklingum sem 
fá bæði vöðvaslakandi lyf og barkstera.

• Kafli 4.8

Bæta skal við eftirfarandi aukaverkun í líffæraflokknum Stoðkerfi og stoðvefur með tíðni ekki þekkt:
Vöðvakvilli*
*Greint hefur verið frá vöðvakvilla eftir notkun ýmissa vöðvaslakandi lyfja á gjörgæsludeild 
samhliða barksterum (sjá kafla 4.4).

Fylgiseðill

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Tíðni ekki þekkt: Vöðvaslappleiki
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Viðauki III

Tímaáætlun fyrir innleiðingu þessarar niðurstöðu
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Tímaáætlun fyrir innleiðingu á niðurstöðunni

Samþykki CMDh á niðurstöðunni: CMDh fundur 07/2020

Þýðingar á viðaukum niðurstöðunnar sendar til 
yfirvalda í viðkomandi löndum:

21. september 2020

Innleiðing aðildarríkjanna á niðurstöðunni 
(umsókn um breytingu frá markaðsleyfishafa):

5. nóvember 2020


