
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa III 
 
Modificări aduse secţiunilor relevante ale informaţiilor referitoare la produs 
 
 
 
 
Notă:  

Aceste modificări aduse secţiunilor relevante ale Rezumatului caracteristicilor produsului și Prospectului 
sunt rezultatul procedurii de arbitraj.  

Informaţiile referitoare la produs pot fi actualizate ulterior de către autorităţile competente din statele 
membre, în cooperare cu statul membru de referinţă, după caz, în conformitate cu procedurile 
prevăzute în capitolul 4, titlul III din Directiva 2001/83/CE. 
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REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI (RCP) 
 
[Pentru toate medicamentele din Anexa I, informaţiile existente referitoare la medicament vor fi 
modificate (prin inserarea, înlocuirea sau ştergerea textului, după caz) pentru a reflecta formularea 
convenită după cum urmează] 

 
Punctul 4.2 - Doze şi mod de administrare 
[Notă: Numai pentru produsele autorizate în indicaţia de tuse şi/sau răceală:] 
 
[...] 
 
"Copii şi adolescenţi: 

Copiii cu vârsta mai mică de 12 ani: 

<Codeina><numele medicamentului (dacă este un medicament în combinaţie)> este contraindicat(ă) 
la copii cu vârsta sub 12 ani (vezi pct. 4.3). 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani 

<Codeina><numele medicamentului (dacă este un medicament în combinaţie)> nu trebuie utilizat(ă) 
la copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani cu funcţie respiratorie compromisă (vezi pct. 4.4)." 

 
[Notă: Numai pentru medicamentele autorizate în indicaţii de tuse şi/sau răceală şi durere:] 
 
[...] 
 
"Copii şi adolescenţi: 

Copiii cu vârsta mai mică de 12 ani: 

<Codeina><numele medicamentului (dacă este un medicament în combinaţie)> este contraindicat(ă) 
la copii cu vârsta sub 12 ani pentru tratamentul simptomatic al <tusei><şi/sau><răcelii>1vezi pct. 
4.3). 

Copiii şi adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani 

<Codeina><numele medicamentului (dacă este un medicament în combinaţie)> nu trebuie utilizat(ă) 
la copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani cu funcţie respiratorie compromisă pentru tratamentul 
simptomatic al <tusei><şi/sau><răcelii>1(vezi pct. 4.4).“ 

 
Punctul 4.3 - Contraindicaţii 
[Notă: Numai pentru medicamentele autorizate în indicaţia de tuse şi/sau răceală:] 
[...] 
 

• "La copiii cu vârsta sub 12 ani, din cauza unui risc crescut de a dezvolta reacţii adverse grave și 
care pun viaţa în pericol.” 

• "La femei în timpul alăptării (vezi pct. 4.6)"  

• "La pacienţii cunoscuţi ca fiind metabolizatori ultra-rapizi ai CYP2D6" 
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[Notă: Numai pentru medicamentle autorizate în indicaţii de tuse şi/sau răceală şi durere:] 
 
[...] 

• "La copiii cu vârsta sub 12 ani pentru tratamentul simptomatic al <tusei><şi/sau><răcelii>1 din 
cauza unui risc crescut de a dezvolta reacţii adverse grave și care pun viaţa în pericol.” 

• "La femei în timpul alăptării (vezi pct. 4.6)" 

• "La pacienţii cunoscuţi ca fiind metabolizatori ultra-rapizi ai CYP2D6" 

[...] 
 
 
Punctul 4.4 - Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare 
 
[...] 
"Metabolismul CYP2D6 

Codeina este metabolizată de enzima hepatică CYP2D6 la morfină, metabolitul său activ. În cazul în 
care un pacient prezintă un deficit de această enzimă sau dacă ea lipsește complet, atunci nu va fi 
obţinut un efect terapeutic adecvat. Estimările indică faptul că până la 7% din populaţia caucaziană 
poate prezenta acest deficit. Cu toate acestea, în cazul în care pacientul este un metabolizator extensiv 
sau ultra-rapid, există un risc crescut de a dezvolta reacţii adverse de toxicitate indusă de opioid chiar 
și la dozele prescrise frecvent. La acești pacienţi se transformă codeina în morfină rapid, având ca 
rezultat valori serice ale morfinei mai ridicate decât se preconizase. 

Simptomele generale de toxicitate indusă de opioid includ stare de confuzie, somnolenţă, respiraţie 
superficială, pupile micşorate, greaţă, vărsături, constipaţie și lipsa poftei de mâncare. În cazurile 
severe, pot fi incluse include simptome de deprimare circulatorie și respiratorie care poate pune în 
pericol viaţa și care poate fi letală în cazuri foarte rare. 

Valorile estimate ale prevalenţei metabolizatorilor ultra-rapizi în diferite populaţii sunt prezentate mai 
jos: 

 
Populaţie Prevalenţă % 
Africană/etiopiană 29% 
Africană americană 3,4% până la 6,5% 
Asiatică 1,2% până la 2% 
Caucaziană 3,6% până la 6,5% 
Greacă 6,0% 
Maghiară 1,9% 
Europeană nordică 1% - 2% 
 
"Copiii cu funcţie respiratorie compromisă 

Codeina nu trebuie utilizată la copii şi adolescenţi a căror funcţie respiratorie ar putea fi compromisă, 
inclusiv în tulburări neuromusculare, afecţiuni cardiace sau respiratorii severe, infecţii de tract 
respirator superior sau infecţii pulmonare, traumatisme multiple sau proceduri chirurgicale extinse. 
Acești factori pot agrava simptomele de toxicitate indusă de morfină." 

[...] 
 
Punctul 4.6 - Fertilitatea, sarcina şi alăptarea 
[...] 

"<Codeina><numele medicamentului (dacă este un medicament în combinaţie)> este contraindicat(ă) 
la femei în perioada alăptării (vezi pct. 4.3).  
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La doze terapeutice normale, codeina și metabolitul său activ pot fi prezente în laptele matern la doze 
foarte mici și este puţin probabil să afecteze în mod negativ copilul alăptat. Cu toate acestea, în cazul 
în care pacienta este o metabolizatoare ultra-rapidă a CYP2D6, în laptele matern pot fi prezente 
niveluri mai ridicate ale metabolitului activ morfina și, în cazuri foarte rare, la nou-născut pot apărea 
simptome de toxicitate indusă de opioid care poate fi letală. " 

[...] 
 
Punctul 4.8 - Reacţii adverse 
[...] 
 
"Raportarea reacţiilor adverse suspectate 

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru 
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din 
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului 
naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V*. 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.]” 
 
 
PROSPECTUL 
 
[Următoarea formulare trebuie inclusă în prospectul autorizaţiilor de punere pe piaţă:] 
 
[...] 
 
Punctul 2 - Ce trebuie să ştiţi înainte să <luaţi> <utilizaţi> <numele medicamentului> 

Nu <luaţi> <utilizaţi> <numele medicamentului>: 

"Dacă aveţi sub 12 ani" 

"Dacă știţi că metabolizaţi foarte rapid codeina în morfină" 

"Dacă alăptaţi" 

[...] 
 

Adolescenţii în vârstă de peste 12 ani 
 
<Codeina><numele medicamentului (dacă este un medicament în combinaţie)> nu este 
recomandat(ă) adolescenţilor cu funcţie respiratorie compromisă, pentru tratamentul 
<tusei><şi/sau><răcelii>1. 
[...] 
 
 
Atenţionări şi precauţii 

[Notă: Numai pentru medicamentele autorizate în indicaţia de tuse şi/sau răceală:] 

"Codeina este transformată în morfină în ficat, sub acţiunea unei enzime. Morfina este substanţa care 
produce efectele codeinei. Unii oameni au o variantă a acestei enzime, iar aceasta poate afecta 
oamenii în diferite feluri. La unele persoane, morfina nu este produsă sau este produsă în cantităţi 
foarte mici, și ea nu va avea un efect asupra simptomelor lor de tuse. La alte persoane este mai 
probabilă apariţia reacţiilor adverse grave, deoarece morfina este produsă într-o cantitate foarte mare. 
Dacă observaţi oricare dintre următoarele reacţii adverse, trebuie să întrerupeţi administrarea acestui 
medicament și să solicitaţi imediat asistenţă medicală: respiraţie lentă sau superficială, stare de 
confuzie, somnolenţă, pupile micşorate, greaţă sau vărsături, constipaţie, lipsa poftei de mâncare. " 

 
[Notă: Numai pentru medicamentele autorizate în indicaţii de tuse şi/sau răceală şi durere:] 
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"Codeina este transformată în morfină în ficat, sub acţiunea unei enzime. Morfina este substanţa care 
produce efectele codeinei şi care ameliorează durerea şi simptomele de tuse. Unii oameni au o variantă 
a acestei enzime, iar aceasta poate afecta oamenii în diferite feluri. La unele persoane, morfina nu este 
produsă sau este produsă în cantităţi foarte mici, și ea nu va avea un efect suficient de calmare a 
durerii sau de ameliorare a tusei. La alte persoane este mai probabilă apariţia reacţiilor adverse grave, 
deoarece morfina este produsă într-o cantitate foarte mare. Dacă observaţi oricare dintre următoarele 
reacţii adverse, trebuie să întrerupeţi administrarea acestui medicament și să solicitaţi imediat 
asistenţă medicală: respiraţie lentă sau superficială, stare de confuzie, somnolenţă, pupile micşorate, 
greaţă sau vărsături, constipaţie, lipsa poftei de mâncare. " 

 
Sarcina şi alăptarea 

[...] 
 
"Nu luaţi <codeină><numele medicamentului (dacă este medicament în combinaţie)> în timp ce 
alăptaţi. Codeina și morfina trec în laptele matern." 
[...] 
 
 
Punctul 4 - Reacţii adverse posibile 
 
[...] 
 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De 
asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa 
cum este menţionat în Anexa V*. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de 
informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
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