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Spørgsmål og svar om Clenil og relaterede navne 
(beclometasondipropionat, suspension til nebulisator, 400 
og 800 µg) 
Resultatet af en procedure i henhold til artikel 30 i direktiv 2001/83/EF 

Den 15. september 2016 afsluttede Det Europæiske Lægemiddelagentur en gennemgang af Clenil. 
Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at der er behov for 
harmonisering af produktinformationen for Clenil i Den Europæiske Union (EU). 

 

Hvad er Clenil? 

Clenil er et lægemiddel, der anvendes til vedligeholdelsesbehandling af astma hos voksne og børn. Det 
anvendes desuden til behandling af tilbagevendende pibende vejrtrækning, der skyldes forsnævrede 
luftveje eller inflammation, hos børn op til femårsalderen. Det fås som en suspension, der indgives ved 
inhalation gennem en nebulisator. Ved astma bør det kun anvendes, når andre håndholdte inhalatorer 
er uhensigtsmæssige. 

Clenil indeholder det aktive stof beclometasondipropionat (som hører til binyrebarkhormonerne, der er 
en gruppe antiinflammatoriske lægemidler). 

Clenil markedsføres i følgende EU-medlemsstater: Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland og Italien. 
Det fås også under handelsnavnene Becloneb, Beclospin og Sanasthmax. Den virksomhed, der 
markedsfører disse lægemidler, er Chiesi og associerede selskaber. 

Hvorfor blev Clenil vurderet igen? 

Clenil er godkendt i EU via nationale procedurer. Dette har ført til afvigelser mellem medlemsstaterne i 
den måde, lægemidlet kan anvendes på, som det ses af forskellene mellem produktresuméerne, 
etiketteringen og indlægssedlerne i de lande, hvor lægemidlet markedsføres. 

Koordinationsgruppen vedrørende gensidig anerkendelse og decentral procedure – lægemidler til 
mennesker (CMDh) fandt, at der er behov for harmonisering for Clenil. 
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Den 19. juni 2015 indbragte den italienske lægemiddelstyrelse sagen for CHMP med henblik på 
harmonisering af markedsføringstilladelserne for Clenil og relaterede navne i EU. 

Hvilke konklusioner drog CHMP? 

CHMP fandt det nødvendigt at harmonisere produktresuméer, etikettering og indlægssedler i EU på 
baggrund af de forelagte oplysninger og den videnskabelige drøftelse i udvalget. 

De harmoniserede områder er følgende: 

4.1 Terapeutiske indikationer 

I CHMP var der enighed om, at Clenil kan anvendes til vedligeholdelsesbehandling af astma hos voksne 
og børn, når inhalationsspray eller pulverinhalatorer er utilfredsstillende eller uhensigtsmæssige. 

I udvalget var der enighed om, at Clenil ikke længere burde anvendes til behandling af forsnævringer 
af luftvejene i lungerne (almindelig bronkostenose), fordi der savnedes klart bevis fra veltilrettelagte 
kliniske undersøgelser. Udvalget fandt imidlertid, at Clenil kan anvendes til behandling af 
tilbagevendende pibende vejrtrækning hos børn indtil femårsalderen, da denne anvendelse 
underbygges af tilstrækkelige data. 

I CHMP var der desuden enighed om, at Clenil ikke længere bør anvendes til behandling af 
allergiforårsaget inflammation af næsegangene, f.eks. høfeber eller allergi mod støvmider (allergisk 
rhinitis), da de foreliggende data ikke underbygger denne anvendelse, og da andre lægemidler, der fås 
som næsespray, måske tåles bedre. 

4.2 Dosering og administration 

Efter harmonisering af indikationen harmoniserede CHMP også anbefalingerne om doser. Startdosis af 
Clenil afhænger af symptomernes hyppighed og sværhed og kan tilpasses, indtil symptomerne er 
under kontrol. Den maksimale dagsdosis er 3 200 µg til voksne og unge (op til 1 600 µg to gange 
dagligt), og 1 600 µg til børn under 12 år (op til 800 µg to gange dagligt). Der bør anvendes den 
laveste dosis, der er nødvendig til kontrol af symptomerne. 

Hos børn med tilbagevendende pibende vejrtrækning bør reaktionen på behandlingen overvåges nøje. 
Hvis der ikke ses bedring i løbet af 2-3 måneder, bør behandlingen med Clenil stoppes. Varigheden af 
behandlingen bør ikke overstige 3 måneder, medmindre en astmadiagnose er sandsynlig. 

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 

Hos børn op til femårsalderen vil beslutningen om at påbegynde behandling af tilbagevendende 
pibende vejrtrækning med Clenil blive baseret på sværheden og hyppigheden af episoderne med 
pibende vejrtrækning. Der anbefales regelmæssig opfølgning til vurdering af reaktionen på 
behandlingen. Hvis der ikke iagttages bedring ved behandlingen efter 2-3 måneder, eller hvis en 
astmadiagnose ikke er sandsynlig, bør behandlingen med Clenil ophøre for at undgå unødig 
langtidsudsættelse for inhalerede kortikosteroider og de tilknyttede risici hos børn. 

Andre ændringer 

CHMP harmoniserede desuden andre punkter i produktresuméet, herunder punkt 4.6 (Fertilitet, 
graviditet og amning), 4.8 (Bivirkninger) og 5.1 (Farmakodynamik). 

Den ændrede produktinformation til læger og patienter findes her. 
 
Europa-Kommissionen traf en afgørelse om denne udtalelse 11.11.2016. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Clenil_and_associated_names/human_referral_000409.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
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