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Príloha I 

Vedecké závery a dôvody zmeny podmienok rozhodnutia (rozhodnutí) o 

registrácii 
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Vedecké závery  

Vzhľadom na hodnotiacu správu Výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík (PRAC) 

o periodicky aktualizovaných správach o bezpečnosti lieku (PSURs) pre polystyrénsulfónát sú 

vedecké závery nasledovné: 

Vzhľadom na dostupné údaje z literatúry a spontánnych hlásení o žalúdočno-črevných závažných 

reakciách, ktoré zahŕňali prípady, pri ktorých bolo žalúdočno-črevné poškodenie sprevádzané 

prítomnosťou kryštálov polystyrénsulfónátu vo vzorkách z biopsie, je výbor PRAC toho názoru, že 

príčinná súvislosť medzi polystyrénsulfónátom podaným bez sorbitolu a žalúdočno-črevnou 

stenózou a ischémiou je prinajmenšom odôvodniteľnou možnosťou. Výbor PRAC dospel k záveru, 

že informácie o liekoch obsahujúcich polystyrénsulfónát majú byť zodpovedajúcim spôsobom 

upravené. 

Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) súhlasí 

s vedeckými závermi PRAC. 

Dôvody zmeny podmienok rozhodnutia (rozhodnutí) o registrácii 

Na základe vedeckých záverov pre polystyrénsulfónát je CMDh toho názoru, že pomer prínosu a 

rizika lieku (liekov) obsahujúceho (obsahujúcich) polystyrénsulfónát je nezmenený za predpokladu, 

že budú prijaté navrhované zmeny v informáciách o lieku. 

CMDh dospela k stanovisku, že rozhodnutie (rozhodnutia) o registrácii liekov, ktorých sa týka 

jednotné hodnotenie PSUR, má (majú) byť zmenené. CMDh odporúča, aby dotknuté členské štáty 

a žiadatelia/držitelia rozhodnutia o registrácii náležite zohľadnili toho stanovisko CMDh aj pre ďalšie 

lieky obsahujúce polystyrénsulfónát, ktoré sú v súčasnej dobe registrované v Európskej únii, alebo 

sú predmetom budúcich schvaľovacích postupov v rámci EÚ. 
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Príloha II 

Zmeny v informáciách o lieku pre národne registrovaný (registrované) 

liek (lieky) 
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Do príslušných častí informácií o lieku majú byť zahrnuté uvedené zmeny (nový text 
podčiarknutý a zvýraznený, odstránený text prečiarknutý). Pojem „vápenatý“ alebo „sodný“ má 
byť zvolený na základe zloženia lieku. 

 
 

Súhrn charakteristických vlastností lieku 

 

• Časť 4.4 

Sorbitol: Žalúdočno-črevná stenóza a ischémia 

U pacientov liečených polystyrénsulfónátom samotným alebo v kombinácii so , obzvlášť 

u pacientov, ktorým sa zároveň podáva sorbitolom boli hlásené prípady žalúdočno-črevnej 

stenózy, črevnej ischémie a jej komplikácií (nekróza a perforácia), z ktorých niektoré boli 

fatálne. Preto sa Súbežné podávanie sorbitolu a polystyrénsulfónátu sa neodporúča. Pozri časť 

4.5. 

 

Pacienti majú byť poučení, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že sa 

u nich nanovo rozvinie závažná bolesť brucha, nauzea a vracanie, distenzia žalúdka 

a rektálne krvácanie. 

Lézie, pozorované pri žalúdočno-črevnom poškodení vyvolanom polystyrénsulfónátom, 

sa môžu prekrývať s léziami pozorovanými pri zápalovom ochorení čriev, ischemickej 

kolitíde, infekčnej kolitíde a mikroskopickej kolitíde. 

• Časť 4.8 

Zaznamenali sa prípady žalúdočno-črevnej ischémie, ischemickej kolitídy, žalúdočno-črevnej 

ulcerácie alebo nekrózy, ktoré mohli viesť k črevnej perforácii, ktorá môže byť fatálna. Väčšina 

prípadov bola hlásená po súbežnom podávaní so sorbitolom. 

 
 

Písomná informácia pre používateľa 

 

Písomná informácia pre používateľa má obsahovať prinajmenšom nasledovné minimálne 

informácie, informácia, že žalúdočno-črevná ischémia a stenóza boli pozorované najmä pri 

súbežnom užívaní so sorbitolom má byť odstránená. 

4. Možné vedľajšie účinky 

Obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru ihneď ako spozorujete ktorýkoľvek 

z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov 

• Závažná bolesť brucha, bolesť konečníka 

• Nadúvanie, závažná zápcha 

• Závažná nevoľnosť a vracanie 

• Čierna, krvavá alebo smolová stolica, vykašliavanie krvi alebo zvratky vyzerajúce 

ako kávová usadenina. 
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Príloha III 

Časový harmonogram na vykonanie tohto stanoviska  
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Časový harmonogram na vykonanie tohto stanoviska 

 

Prijatie stanoviska CMDh: 

 

Zasadnutie CMDh jún 2021 

 

Zaslanie prekladov príloh k stanovisku príslušným 

vnútroštátnym orgánom: 
8. august 2021 

Vykonanie stanoviska členskými štátmi 

(predloženie žiadosti o zmenu držiteľom 

rozhodnutia o registrácii): 

7. október 2021 
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