
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BILAGA I 

 
FÖRTECKNING ÖVER FANTASINAMN, LÄKEMEDELSFORMER, 

LÄKEMEDELSSTYRKOR, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH INNEHAVARE AV 
GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA (EES) 
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Medlemsstat Innehavare av godkännande för 
försäljning

Styrka Läkemedelsform AdministreringssättLäkemedlets namn 
Namn

    

 
 

Österrike Dermapharm GmbH 
Türkenstraße 25/12 
A-1090 Wien 
Austria 

Parfenac - Creme 50 mg/g Kräm Kutan användning 

Österrike Dermapharm GmbH 
Türkenstraße 25/12 
A-1090 Wien 
Austria 

Parfenac - 
dermatologische 
Emulsion 

50 mg/g Kutan emulsion Kutan användning 

Österrike Dermapharm GmbH 
Türkenstraße 25/12 
A-1090 Wien 
Austria 

Parfenac - Fettsalbe 50 mg/g Salva Kutan användning 

Österrike Dermapharm GmbH 
Türkenstraße 25/12 
A-1090 Wien 
Austria 

Parfenac - Salbe 50 mg/g Salva Kutan användning 

Bulgarien Stada Arzneimittel AG,  
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

Mastu S Forte Bufexamac 250 mg,  
Bismuth subgallate 100 mg, 
Titanium dioxide 100 mg, 
Lidocaine hydrochloride 10 
mg 

Suppositorium Rektal användning 

Bulgarien Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-1 
861118 Bad Vilbel 
Germany 

Mastu S Bufexamac 50 mg/g, 
Bismuth subgallate 50 
mg/g, Titanium dioxide 50 
mg/g, Lidocaine 
hydrochloride 5mg/g 

Rektalsalva Rektal användning 
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Medlemsstat Innehavare av godkännande för 
försäljning 

Läkemedlets namn 
Namn 

Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 

Tjeckien STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18                  
61118 Bad Vilbel     
Germany 

MASTU S FORTE Bufexamac 250 mg,  
Bismuth subgallate 100 mg,
Titanium dioxide 100 mg, 
Lidocaine hydrochloride 10 
mg 

Suppositorium Rektal användning 

Tjeckien STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18                  
61118 Bad Vilbel     
Germany 

MASTU S  Bufexamac 50 mg/g, 
Bismuth subgallate 50 
mg/g, Titanium dioxide 50 
mg/g, Lidocaine 
hydrochloride 5 mg/g 

Rektalsalva Rektal användning 

Frankrike Pierre Fabre Medicament 
45 place Abel Gance  
92654 Boulogne cedex 
France 

BUFAL 5 POUR 
CENT, crème en 
tube 

5 g/100 g Kräm Kutan användning 

Frankrike Coopération Pharmaceutique 
Française 
Place Lucien Auvert 
77020 Melun cedex 
France 

BUFEXAMAC 
COOPER 5 pour 
cent, crème 

5 g/100 g Kräm Kutan användning 

Frankrike Wyeth Pharmaceuticals France 
Cœur Défense Tour A 
la Défanse 4 
92931 Paris La Défense Cedex 
France 

BUFEXAMAC 
NOVALIS 5 pour 
cent, crème 

5 g/100 g Kräm Kutan användning 
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Medlemsstat Innehavare av godkännande för 
försäljning 

Läkemedlets namn 
Namn 

Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 

Frankrike Wyeth Pharmaceuticals France 
Cœur Défense Tour A 
la Défanse 4 
92931 Paris La Défense Cedex 
France 

CALMADERM, 
crème pour 
application cutannée 

5 g/100 g Kräm Kutan användning 

Frankrike Wyeth Pharmaceuticals France 
Cœur Défense Tour A 
la Défanse 4 
92931 Paris La Défense Cedex 
France 

PARFENAC 5 
POUR CENT, crème 

5 g/100 g Kräm Kutan användning 

Frankrike Wyeth Pharmaceuticals France 
Cœur Défense Tour A 
la Défanse 4 
92931 Paris La Défense Cedex 
France 

PARFENOIDE, 
crème pour 
application locale 

5 g/100 g Kräm Kutan användning 

Ungern Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

Mastu S 50mg Bufexamac  
(+5mg Lidocaine)/ 1g 

Salva Kutan användning 

Ungern Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

Mastu S Forte 250mg Bufexamac, 
+10mg Lidocaine 

Suppositorium Rektal användning 
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Medlemsstat Innehavare av godkännande för 
försäljning 

Läkemedlets namn 
Namn 

Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 

Italien Farmigea spa                                     
Via Giovan Battista Oliva 6/8  
56121 PISA      
Italy              

FANSAMAC 5 g/100 g Kräm Kutan användning 

Lettland Stada Arzneimittel AG,  
Stadastraße 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

Mastu S ointment Bismuthi subgallas 50 mg, 
Bufexamacum 50 mg, 
Titanii dioxidum 50 mg 
Lidocaini hydrochloridum 
5 mg/g 

Salva Rektal användning and 
Kutan användning 

Lettland Stada Arzneimittel AG 
Stadastraße 2-18 
61118 Bad Vilbel,  
Germany 

Mastu S forte 
suppositories 

Titanii dioxidum 250 mg, 
Lidocaini 
hydrochloridum100 mg, 
Bismuthi subgallas 100 mg,
Bufexamacum 10 mg 

Suppositorium Rektal användning  

Litauen Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

Mastu S Bufexamac 50 mg/g,  
Bismuth subgallate 50 
mg/g, Titanium dioxide 50 
mg/g, Lidocaine 
hydrochloride 
monohydrate5 mg/g 

Salva Kutan användning 
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Medlemsstat Innehavare av godkännande för 
försäljning 

Läkemedlets namn 
Namn 

Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 

Litauen Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

Mastu S forte Bufexamac 250 mg,  
Bismuth subgallate 100 mg, 
Titanium dioxide 100 mg, 
Lidocaine hydrochloride 
monohydrate10 mg 

Suppositorium Rektal användning 

Luxemburg PF MEDICAMENT                            
45, Place Abel Gance                          
92654 Boulogne Cedex 
France 

BUFAL 5g/100g Kräm Kutan användning 

Portugal Home Products de Portugal, Lda.       
Rua Dr. António Loureiro Borges 
2 - Arquiparque - Miraflores               
1495-131 Algés                     
Portugal 

Parfenac 50mg/g Salva Kutan användning 

Rumänien STADA ARZNEIMITTEL AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

PROCTOSAN 
FORTE, suppository 

250 mg Suppositorium Rektal användning 

Rumänien STADA ARZNEIMITTEL AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

PROCTOSAN, 
rectal cream 

50 mg Rektalkräm Rektal användning 
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Medlemsstat Innehavare av godkännande för 
försäljning 

Läkemedlets namn 
Namn 

Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 

Slovakien STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2 - 18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

MASTU S 50 mg / 1 g Rektalsalva Rektal användning 

Slovakien STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2 - 18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

MASTU S forte 250 mg Suppositorium Rektal användning 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA II 
 

EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÅTERKALLANDE AV 
GODKÄNNANDENA FÖR FÖRSÄLJNING 
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VETENSKAPLIGA SLUTSATSER 
 
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN 
AV LÄKEMEDEL INNEHÅLLANDE BUFEXAMAK (se bilaga I) 
 
Bufexamak är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som är godkänt för 
lokalbehandling av följande dermatologiska och proktologiska tillstånd: 
 
– Dermatologiska 

• Lindring av inflammatoriska hudsymtom vid neurodermatit och kroniskt eksem. 
• Eksem. 
• Klåda. 
• Kronisk hudsjukdom. 
• Dermatit, kronisk och subakut. 
• Hyperkeratotiska tillstånd, kroniska och subakuta. 

 
– Proktologiska 

• Akuta och kroniska anala inflammatoriska hudsymtom. 
• Analfissur. 
• Akut och kroniskt analeksem. 
• Inflammatoriska tillstånd i anus och rektum. 
• Lindring av symtom vid första och andra gradens hemorrojder. 

 
Läkemedel som innehåller bufexamak är godkända i tolv EU-medlemsstater i form av salva, kräm 
och/eller suppositorier (se bilaga I för en förteckning över läkemedel innehållande bufexamak som är 
godkända inom EU). 
 
Den 12 januari 2010 utfärdade den tyska behöriga myndigheten Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) en tidig varning för att, i enlighet med artikel 107 i direktiv 2001/83/EG, i 
dess senaste lydelse, informera medlemsstaterna, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska 
kommissionen om sin avsikt att i Tyskland återkalla godkännandena för försäljning av alla läkemedel 
innehållande bufexamak för lokalt bruk på grund av en ökad risk för allvarlig allergisk kontaktdermatit 
och riskfaktorer för kontaktsensibilisering mot bufexamak. 
 
Den behöriga tyska myndighetens beslut grundades på ett stort antal publikationer och spontana 
rapporter om kontaktallergiska reaktioner efter administrering av läkemedel innehållande bufexamak 
och nyligen offentliggjorda data om incidensen av och riskfaktorer för kontaktsensibilisering mot 
bufexamak. 
 
Vid sitt plenarmöte i april 2010 diskuterade CHMP frågan i enlighet med artikel 107.2 i 
direktiv 2001/83/EG, i dess senaste lydelse. 
 
 
Risk 
 
Bufexamak används som ett icke-steroidalt antiflogistikum för lokalbehandling av flera olika 
dermatologiska och proktologiska tillstånd. Flera fallrapporter om allergisk kontaktdermatit efter 
applicering av bufexamak, som i vissa fall var allvarlig och generaliserad eller krävde 
sjukhusinläggning, har samlats i biverkningsdatabaser. Risken för sensibilisering har undersökts i 
olika studier som har publicerats under de senaste åren. 
 
Sedan läkemedlen godkändes för försäljning har flera granskningar genomförts på nationell nivå, 
vilket har lett till ändringar i produktresumé, märkning och bipacksedel eller ändring av den rättsliga 
statusen från receptfritt till receptbelagt läkemedel. Trots att flera medlemsstater har vidtagit nationella 
åtgärder förekommer fortfarande hudsymtom vid lokal användning av läkemedel innehållande 
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bufexamak, framför allt kontaktallergiska reaktioner, som i vissa fall är allvarliga och generaliserade 
eller kräver sjukhusinläggning. 
 
Nya resultat som framkommit efter godkännandet för försäljning beträffande allvarlig allergisk 
kontaktdermatit vid användning av bufexamak, samt data från en nyligen offentliggjord publikation i 
ämnet (Schnuch A et al.: A common and insidious side-effect: Allergic contact dermatitis caused by 
bufexamac used in the treatment of dermatitis. Results from the Information Network of Departments 
of Dermatology (IVDK). Deutsche Medizinische Wochenschrift 2005; Vol 130; 50: 2881–2886) visar 
på en ökad risk för allergisk kontaktdermatit vid användning av bufexamak inom den allmänna 
patientpopulationen. Ytterligare data om risken för kontaktallergier mot bufexamak visade att av cirka 
40 000 lapptestade patienter uppvisade 1,4 procent sensibilisering mot bufexamak. Följande faktorer 
förknippades med en markant ökad risk för sensibilisering mot bufexamak: anogenitalt lokaliserat 
eksem, annan sensibilisering, atopisk dermatit, eksem på benen, kvinnligt kön och geografiska 
faktorer. 
 
Dessutom gäller de flesta av de cirka 450 fallrapporterna om bufexamak i den tyska behöriga 
myndighetens (BfArM:s) biverkningsdatabas biverkningar som rör huden eller immunförsvaret, 
däribland 189 fall av kontaktdermatit. Även i andra medlemsstater har fall rapporterats som har lett till 
myndighetsåtgärder. I många rapporter beskrivs omfattande generaliserade reaktioner som i vissa fall 
kräver systemisk behandling med kortikosteroider eller sjukhusinläggning. 
 
Det bör också noteras att betydande skillnader mellan epidemiologiska data och antalet spontana 
rapporter om kontaktdermatit i de olika biverkningsdatabaserna starkt antyder en kraftig 
underapportering och förmodligen underskattning av frekvensen av kontaktallergiska reaktioner. 
 
Utifrån ovanstående data, framför allt den kliniska manifestationen av dessa biverkningar jämfört med 
de symtom som ska behandlas, konstaterar CHMP att den kliniska bilden av biverkningarna 
(kontaktallergiskt eksem) är identisk med eller mycket lik symtomatologin för den sjukdom som ska 
behandlas (vilket är en bidragande orsak till feldiagnos, försenad korrekt diagnos och förlängd 
sjukdom). Dessutom kan vissa av de preexisterande sjukdomar som ska behandlas utgöra riskfaktorer 
för sensibilisering mot bufexamak. CHMP anser därför att exponering för bufexamak ökar risken för 
kontaktallergiska reaktioner och till och med förlänger sjukdomen i vissa fall. 
 
I dokumentet med svar på den frågelista som antagits av kommittén gav innehavarna av godkännanden 
för försäljning förslag på riskminimeringsåtgärder, till exempel att ändra produktinformationen 
(kontraindikationer och förstärkta varningar) och/eller begränsa tillgängligheten. CHMP håller dock 
fast vid uppfattningen att de föreslagna riskminimeringsåtgärderna inte är tillräckliga för att påtagligt 
minska eller eliminera risken för kontaktallergi i patientpopulationer som behandlas med läkemedel 
innehållande bufexamak. 
 
CHMP anser därför att bufexamak är ett kraftigt sensibiliserande medel för en stor andel av de 
exponerade patienterna, som även efter en kort tids användning ger biverkningar (kontaktallergier, i 
vissa fall allvarliga eller generaliserade) som inte kan särskiljas kliniskt från de sjukdomar som ska 
behandlas, vilket leder till feldiagnoser eller försenade korrekta diagnoser av allergin och därmed 
förvärrar den sjukdom som ska behandlas. Dessutom noterar CHMP att vissa av de preexisterande 
sjukdomar som ska behandlas med bufexamak utgör riskfaktorer för sensibilisering mot bufexamak. 
 
 
Nytta/risk 
 
Bufexamak används som ett icke-steroidalt antiflogistikum för lokalbehandling av dermatologiska och 
proktologiska tillstånd. Kontrollerade studier visade på sämre effekt för bufexamak än för aktiva 
jämförelsesubstanser eller ingen skillnad jämfört med placebo. Efter att ha granskat resultaten av dessa 
kontrollerade studier anser CHMP att det endast finns mycket begränsade belägg för effekten av 
bufexamak för ovan nämnda indikationer. Dessutom bekräftade nyligen offentliggjorda publikationer 
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om kontaktallergi (t.ex. Gniazdowska 1999, Waltermamm 2009) att effekten av bufexamak vid 
hudsjukdomar är tveksam. 
 
Nya resultat som framkommit efter godkännandet för försäljning beträffande allvarlig allergisk 
kontaktdermatit vid användning av bufexamak samt data från nyligen offentliggjorda publikationer i 
ämnet visar att bufexamak uppvisar tveksam effekt och samtidigt kraftigt allergen potential. 
 
Vidare antyder de betydande skillnader som råder mellan epidemiologiska data och antalet spontana 
rapporter om kontaktdermatit i de olika biverkningsdatabaserna starkt att det finns en kraftig 
underapportering och förmodligen underskattning av frekvensen av kontaktallergiska reaktioner. 
 
Med beaktande av alla dessa faktorer slog CHMP fast att läkemedel som innehåller bufexamak för 
lokal användning är skadliga vid normala användningsförhållanden, och att nytta/risk-förhållandet för 
bufexamak inte är gynnsamt. Kommittén rekommenderade därför att godkännandena för försäljning 
för de läkemedel som anges i bilaga I ska återkallas. 
 
 
SKÄL TILL ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDENA FÖR FÖRSÄLJNING 
 
I enlighet med bestämmelserna i artikel 107.2 i direktiv 2001/83/EG, i dess senaste lydelse, 
rekommenderar EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) att godkännandena för försäljning för 
samtliga läkemedel innehållande bufexamak som anges i bilaga I ska återkallas, med beaktande av 
följande: 
 
• Kommittén granskade förfarandet enligt artikel 107 i direktiv 2001/83/EG, i dess senaste 

lydelse, för läkemedel innehållande bufexamak. 
 
• Efter att ha granskat tillgängliga data slog kommittén fast att bufexamak för lokal användning är 

skadligt vid normala användningsförhållanden på grund av hudsymtom, framför allt 
kontaktallergiska reaktioner, som i vissa fall är allvarliga, generaliserade eller kräver 
sjukhusinläggning. Det är särskilt oroande att den kliniska bilden av biverkningen 
(kontaktallergiskt eksem) är identisk med eller mycket lik den sjukdom som ska behandlas, 
vilket leder till feldiagnos, försenad diagnos och förlängd sjukdom. 

 
• CHMP noterade att vissa av de preexisterande sjukdomar som ska behandlas med bufexamak 

kan utgöra riskfaktorer för sensibilisering mot bufexamak och allvarliga 
överkänslighetsreaktioner. 

 
• Kommittén granskade nytta/risk-förhållandet för bufexamak vid normala 

användningsförhållanden och ansåg att ovan nämnda bevisade risk för kontaktallergiska 
reaktioner inte kan accepteras, med hänsyn till bufexamaks begränsade effekt vid behandling av 
dermatologiska och proktologiska tillstånd. Dessutom ansåg kommittén att de föreslagna 
riskminimeringsåtgärderna inte är tillräckliga för att minska riskerna till en acceptabel nivå. 

 
• Mot bakgrund av ovanstående slutsatser slog kommittén fast att nytta/risk-förhållandet för 

läkemedel innehållande bufexamak för lokal användning inte är gynnsamt vid normala 
användningsförhållanden. 
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