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Priloga III 

Spremembe relevantnih poglavij povzetka glavnih značilnosti zdravila in 
navodil za uporabo 

 

 

Opomba:  

Nacionalni pristojni organi bodo morda morali v sodelovanju z zadevno državo članico posodobiti 
spremembe povzetka glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo. 
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A.  Povzetek glavnih značilnosti zdravila 
 
4.1 Terapevtske indikacije 

[To poglavje se mora glasiti, kot sledi] 

Zdravljenje simptomov pri bolnikih z osteoartritisom kolka ali kolena z zapoznelim učinkom. 

Zdravljenje z diacereinom ni priporočljivo pri bolnikih s hitro napredujočim osteoartritisom kolka, saj je 
njihov odziv na diacerein lahko slabši.  
 

4.2 Odmerjanje in način uporabe  

[Spodnje besedilo se doda na vrh tega poglavja]  

Zdravljenje mora uvesti specialist, ki ima izkušnje z zdravljenjem osteoartritisa. 

  
Odmerjanje 
 
[Priporočeno odmerjanje za odrasle mora biti, kot sledi] 
 
 
 
Ker imajo lahko nekateri bolniki mehko blato ali drisko, je priporočeni začetni odmerek prva dva do 
štiri tedne zdravljenja 50 mg enkrat dnevno z večernim obrokom, nato je priporočeni odmerek 50 mg 
dvakrat dnevno.  

Zdravilo je treba jemati s hrano, prvi odmerek z zajtrkom in drugega z večernim obrokom. Kapsule je 
treba pogoltniti cele, ne da bi jih odpirali, skupaj s kozarcem vode. 

[Spodnje besedilo je treba prav tako vnesti v to poglavje]  

 
Diacereina ne priporočamo bolnikom, starejšim od 65 let. 
 
 
[Iz tega poglavja je treba izbrisati tudi vsako priporočilo glede odmerka v primeru jetrne okvare, saj je 
diacerein zdaj kontraindiciran pri bolnikih z jetrno boleznijo.] 
 
 
4.3.  Kontraindikacije 
 
[V to poglavje je treba dodati naslednje kontraindikacije, ki morajo nadomestiti obstoječe besedilo o 
jetrni insuficienci] 
 

• Trenutna jetrna bolezen in/ali jetrna bolezen v anamnezi 
 
4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 

[Besedilo o driski in hepatotoksičnosti v tem poglavju se mora glasiti, kot sledi]  
 
Driska 

Jemanje diacereina pogosto povzroči drisko (glejte poglavje 4.8), kar lahko privede do dehidracije in 
hipokaliemije. 

Bolnikom je treba svetovati, naj v primeru driske zdravljenje z diacereinom prekinejo in se obrnejo na 
zdravnika ter se z njim pogovorijo o drugih možnostih zdravljenja.  
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Pri bolnikih, ki jemljejo diuretike, je zaradi morebitnega pojava dehidracije in hipokaliemije potrebna 
previdnost. Previdnost je še zlasti potrebna v primeru hipokaliemije pri bolnikih, ki se zdravijo s srčnimi 
glikozidi (digitoksinom, digoksinom) – glejte poglavje 4.5. 

Izogibati se je treba sočasnemu jemanju odvajal.  

Hepatotoksičnost 

Pri jemanju diacereina v obdobju po pridobitvi dovoljenja za promet so poročali o povišanih vrednostih 
jetrnih encimov v serumu in akutnih simptomatskih poškodbah jeter (glejte poglavje 4.8). 

Pred uvedbo zdravljenja z diacereinom je treba bolnika izprašati o morebitnih soobolevnostih in 
preteklih ali trenutnih jetrnih boleznih ter preveriti prisotnost večjih vzrokov za aktivno jetrno bolezen. 
Diagnoza jetrne bolezni je kontraindikacija za uporabo diacereina (glejte poglavje 4.3). 

Če se diacerein uporablja sočasno z drugimi zdravili, povezanimi z jetrnimi poškodbami, je potrebno 
spremljanje znakov jetrne poškodbe ter previdnost. Bolnikom je treba svetovati, da med zdravljenjem 
z diacereinom omejijo uživanje alkohola.  

Če se zvišajo vrednosti jetrnih encimov oziroma če odkrijete znake ali simptome jetrne poškodbe, je 
treba zdravljenje z diacereinom prekiniti. Bolnike je treba poučiti o znakih in simptomih 
hepatotoksičnosti ter jim naročiti, naj se ob pojavu simptomov, ki kažejo na jetrno bolezen, takoj 
obrnejo na zdravnika. 

 
4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij  
 
[Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 
 
 
Jemanje diacereina lahko povzroči drisko in hipokaliemijo. Pri sočasnem jemanju diuretikov (diuretikov 
vhodnega kraka Henlejeve zanke in tiazidov) in/ali srčnih glikozidov (digitoksina, digoksina) je 
potrebna previdnost, saj se poveča tveganje za aritmijo (glejte poglavje 4.4).  

 
 

4.8 Neželeni učinki 

[Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

 
BOLEZNI PREBAVIL  
Zelo pogosti (> 1/10): driska, trebušna bolečina.  
Pogosti (> 1/100 do < 1/10): pogosto odvajanje blata, flatulenca.  
 
Praviloma ti učinki z nadaljevanjem zdravljenja izzvenijo. V nekaterih primerih je bila driska huda, z 
zapleti, kot so dehidracija in motnje ravnovesja tekočin in elektrolitov.  
 
BOLEZNI JETER, ŽOLČNIKA IN ŽOLČEVODOV  
Občasni (≥ 1/1000 do < 1/100): primeri zvišanih vrednosti jetrnih encimov v serumu.  
 
BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA 
Pogosti (> 1/100 do < 1/10): pruritus, izpuščaj, ekcem. 
 
 
 
Podatki iz obdobja spremljanja po pridobitvi dovoljenja za promet  
 
[…] 
 
BOLEZNI JETER, ŽOLČNIKA IN ŽOLČEVODOV  
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Iz obdobja po pridobitvi dovoljenja za promet z diacereinom poročajo o primerih akutne jetrne 
poškodbe, vključno s povišanimi vrednostmi jetrnih encimov v serumu, in primerih hepatitisa. 
Večinoma so se pojavili v prvih nekaj mesecih zdravljenja. Pri bolnikih je treba spremljati pojav znakov 
in simptomov jetrne poškodbe (glejte poglavje 4.4.)  

 
 
B.  Navodilo za uporabo 

 
 
1. Kaj je zdravilo [izmišljeno ime] in za kaj ga uporabljamo 
 
[To poglavje se mora glasiti, kot sledi] 

Zdravilo [izmišljeno ime] vsebuje diacerein in se uporablja za lajšanje simptomov osteoartritisa kolka 

ali kolena.  

Da zdravilo [izmišljeno ime] začne učinkovati, traja nekaj časa. Zdravljenja z zdravilom [izmišljeno 

ime] zato ne priporočamo pri posebni obliki osteoartritisa kolka, ki se imenuje hitro napredujoči 

osteoartritis kolka. Bolniki s tovrstno obliko bolezni imajo od zdravljenja manjšo korist. 

 
 
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo [izmišljeno ime] 
 
Ne jemljite zdravila [izmišljeno ime]: 

[Tu je treba dodati naslednje kontraindikacije, ki morajo nadomestiti obstoječe besedilo o jetrni 

insuficienci] 

• če imate ali ste v preteklosti imeli težave z jetri 

 
Opozorila in previdnostni ukrepi 
 

[Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

 

Če ste kadar koli imeli jetrno bolezen, se pred začetkom jemanja zdravila [izmišljeno ime] posvetujte z 

zdravnikom. 

 
Nekateri bolniki imajo po jemanju zdravila [izmišljeno ime] mehko blato ali drisko. Če imate po 

jemanju zdravila [izmišljeno ime] drisko, ga prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom glede 

drugih zdravil, ki jih lahko jemljete.  

Med zdravljenjem z zdravilom [izmišljeno ime] ne jemljite odvajal. 

 

Pri nekaterih bolnikih, ki so jemali diacerein, poročajo o težavah z jetri, vključno s povišanimi 

vrednostmi jetrnih encimov v krvi in hepatitisu (vnetju jeter). Zdravnik vas bo morda napotil na krvne 

preiskave, s katerimi bo preveril delovanje jeter. 

 

Druga zdravila in zdravilo [izmišljeno ime] 

[Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 

jemati katero koli drugo zdravilo.  
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Zdravilo [izmišljeno ime] skupaj s hrano, pijačo in alkoholom 
 
[Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

Pitje alkohola med jemanjem zdravila [izmišljeno ime] lahko poveča tveganje za jetrno poškodbo. Med 

zdravljenjem z zdravilom [izmišljeno ime] omejite pitje alkohola. 

 
 
 
3. Kako jemati zdravilo [izmišljeno ime] 
 
 
 [Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

 

Priporočamo, da zdravljenje pričnete z eno kapsulo zvečer, kar naj traja prva dva do štiri tedne. Nato 
lahko odmerek povečate na dve kapsuli dnevno.  

Zdravilo [izmišljeno ime] je treba jemati s hrano, prvi odmerek z zajtrkom in drugega z večernim 
obrokom. Kapsule je treba pogoltniti cele, ne da bi jih odpirali, skupaj s kozarcem vode. 

 
[Tudi spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

Diacerein se ne priporoča pri bolnikih, starejših od 65 let. 
 
[Poleg tega je treba iz tega poglavja izbrisati vsako priporočilo glede odmerka za bolnike z jetrno 
okvaro, saj je diacerein zdaj kontraindiciran pri bolnikih z jetrno boleznijo.] 
 
 

 
4. Možni neželeni učinki 
  

[Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

Če pogosto odvajate in imate tekoče oziroma vodeno blato, zdravilo [izmišljeno ime] prenehajte jemati 
in se takoj posvetujte z zdravnikom. 
 
 
[Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

 
Če imate trebušne bolečine, zlatenico (rumeno obarvanje oči ali kože), motnje zavesti ali vas srbi koža, 
se takoj posvetujte z zdravnikom, saj ti znaki lahko kažejo na resno stanje, kot je jetrna bolezen. 

 

[V ta odstavek je treba vnesti naslednje neželene učinke] 

Zelo pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 zdravljenih bolnikov):  

- driska,  

- trebušna bolečina. 

 

[V ta odstavek je treba vnesti naslednje neželene učinke] 

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 zdravljenih bolnikov): 

- pogosto odvajanje blata, 

- napihnjenost, 

- pruritus (srbečica), izpuščaj, ekcem (srbeč, rdeč izpuščaj). 
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 [V ta odstavek je treba vnesti naslednje neželene učinke] 

Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov): 

- povišane vrednosti jetrnih encimov v krvnih preiskavah. 

 

[Spodnje besedilo je treba vnesti v to poglavje] 

V nekaterih primerih je driska lahko huda, pride lahko do življenjsko nevarnih zapletov, kot so izguba 
tekočine in motnje elektrolitov. 

 
  


