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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο∆Ο 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ
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Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακοτεχνική 

µορφή 
Οδος χορήγησης 

Αυστρία Gerot Pharmazeutika GesmbH 
Arnethgasse 3 
A-1160 Wien 
Austria 

Allenopar 20 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Allen Pharmazeutika GesmbH 
Albert Schweitzer Gasse 6 
A-1140 Wien 
Austria 

Paroxetin ‘Allen’ 20 
mg – Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Arcana Arzneimittel GmbH 
Zimbagasse 5 
A-1147 Wien 
Austria 

Paroxetin ‘Arcana’ 20 
mg – Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Sandoz GmbH  
Biochemiestrasse 10 
A-6250 Kundl/Tirol 
Austria 

Paluxetil 20 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Albert Schweitzer Gasse 6 
A-1140 Wien 
Austria 

Seroxat 20 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Albert Schweitzer Gasse 6 
A-1140 Wien 
Austria 

Seroxat 2 mg / ml – 
oral suspension 

2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Αυστρία GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Albert Schweitzer Gasse 6 
A-1140 Wien 
Austria 

Glaxopar 20 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο 
δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Αυστρία GlaxoSmithKline Pharma GmbH 

Albert Schweitzer Gasse 6 
A-1140 Wien 
Austria 

Paroglax 20 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Albert Schweitzer Gasse 6 
A-1140 Wien 
Austria 

Paroxetin ‘GSK’ 20 mg 
– Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Hexal Pharma GmbH 
Wilhelminestrasse 91/IIf/3 
A-1160 Wien 
Austria 

Paroxat 20 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Hexal Pharma GmbH 
Wilhelminestrasse 91/IIf/3 
A-1160 Wien 
Austria 

Paroxat 40 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Interpharm Produktions GmbH 
Effingergasse 21 
A-1160 Wien 
Austria 

Paroxetin ‘Interpharm’ 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Lannacher Heilmittel GmbH 
Schlossplatz 1 
A-8502 Lannach 
Austria 

Ennos 20 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs – 
GmbH 
Albert Schweitzer Gasse 3 
A-1140 Wien 
Austria 

Paroxetin ‘Merckle’ 20 
mg – Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Αυστρία Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs – 

GmbH 
Albert Schweitzer Gasse 3 
A-1140 Wien 
Austria 

Paroxetin ‘ratiopharm’ 
20 mg – Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Αυστρία Stada Arzneimittel GmbH 
Heiligenstädter str. 52 
A-1190 Wien 
Austria 

Parocetan 20 mg – 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Bexal 
Av J. Bordet 168,  
1140 Brussels,  
Belgium 

Paroxetine Bexal 20 mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Bexal 
Av J. Bordet 168,  
1140 Brussels,  
Belgium 

Paroxetine Bexal 40 mg 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Eurogenerics N.V. 
Heizel Esplanade Heysel B 22 
B-1020 Brussel 
Belgium 

Paroxetine EG 20 mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Aropax 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Aropax 30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Aropax 
Suspension orale 

2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο GlaxoSmithKline s.a./n.v. Seroxat  20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 
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Rue du Tilleul 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Βέλγιο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Seroxat  30 mg ∆ισκίο  Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Seroxat Suspension 
orale 

2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Medis-Danmark A/S 
Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Danmark 

Parocetan 20 mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Medis-Danmark A/S 
Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Danmark 

Paroxetiphar 20 mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Ratiopharm Belgium s.a./n.v. 
Rue Aaint-Lambert 141 
B-1200 Bruxelles 
Belgium 

Paroxetine – 
Ratiopharm 20 mg 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Βέλγιο Merck n.v./s.a. 
Brusselsesteennweg 288 
B-3090 Overijse 
Belgium 

Merck – Paroxetine 20 
mg 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Κύπρος Medochemie Ltd, 
1-10 Constantinoupoleos str. P.O. 
Box 51407 
3505 Lemesos 
Cyprus 

Arketis 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Κύπρος Medochemie Ltd, 

1-10 Constantinoupoleos str. P.O. 
Box 51407 
3505 Lemesos 
Cyprus 

Arketis 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Κύπρος SmithKline Beecham PLC 
980, Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
UK 

Seroxat 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Κύπρος SmithKline Beecham PLC 
980, Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
UK 

Seroxat 30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Apotex Europe Ltd 
Rowan House 41 London Street, 
Reading, Berkshire, RG1 4PS,  
UK 

Apo-Parox 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Hexal A/S,  
Kanalholmen 8-12, 
2650 Hvidovre,  
Denmark 

Parolex 20 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Hexal A/S,  
Kanalholmen 8-12, 
2650 Hvidovre,  
Denmark 

Parolex 40 40 mg 
 

Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Ratiopharm GmbH,  
Graf-Arco-Strasse 3, 
D-890 79 Ulm, 
Germany 

Paroxetin-Ratiopharm 
20 mg 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Chemical works of Gedeon Richter 
Ltd,  
Gyömröi út 19-21, 
1103 Budapest,  
Hungary 

Remood 20 mg 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Chemical works of Gedeon Richter 
Ltd,  
Gyömröi út 19-21, 
1103 Budapest,  
Hungary 

Remood 30 mg 
 

30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Smithkline Beecham 
Pharmaceuticals  
New Horizont Court, 
TW8 9EP Brentford,  
Middlesex 
UK 

Seroxat 20 mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

Smithkline Beecham 
Pharmaceuticals  
New Horizont Court, 
TW8 9EP Brentford,  
Middlesex 
UK 

Seroxat 30 mg 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία 1A Farma A/S 
Herstedøstervej 27-29 
2620 Albertslund 
Denmark 

Paroxetine ‘1A Farma’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία 1A Farma A/S 
Herstedøstervej 27-29 
2620 Albertslund 
Denmark 

Paroxetine ‘1A Farma’ 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 

Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Oxetine 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroxetin ‘GEA’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroxetin ‘GEA’ 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroc 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroc 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroneurin 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroneurin 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Optipar 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 

Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Optipar 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Roxac 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Roxac 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Alpharma AS 
Harbitzalléen 3 
Skøyen, 0212 Oslo 
Norge 

Paroxetin ‘Alpharma’  20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Sandoz GmbH 
Biochemiestrasse 10 
A-6250 Kundl 
Austria 

Paroxetin ‘Biochemie’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Sandoz GmbH 
Biochemiestrasse 10 
A-6250 Kundl 
Austria 

Paroxetin 
‘Biochemie’ 

30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία DuraScan Medical Products A/S 
Svendborgvej 243 
5260 Odense S 
Denmark 

Serodur 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Generics (UK) Limited 
Station Close 
Potters Bar 
Hertfordshire EN6 1TL 
UK 

Paroxetin ‘Generics’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Generics (UK) Limited Pasero 20 mg Επικαλυµµένο µε Από στόµατος χρήση 
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Station Close 
Potters Bar 
Hertfordshire EN6 1TL 
UK 

λεπτό υµένιο δισκίο 

∆ανία Genthon BV 
Microweg 22 
6545 CM Nijmegen 
The Netherlands 

Paroxetin 
‘Genthon’ 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Nykær 68 
DK-2605 Brøndby 
Denmark 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Nykær 68 
DK-2605 Brøndby 
Denmark 

Seroxat 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Nykær 68 
DK-2605 Brøndby 
Denmark 

Seroxat 2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

∆ανία NM Pharma A/S 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
Denmark 

Paroxetin ‘NM’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία NM Pharma A/S 
Lautrupvang 8 
DK-2750 Ballerup 
Denmark 

Paroxetin ‘NM’ 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία PharmaCoDane Aps 
Marielundvej 46 A 
2730 Herlev 
Denmark 

Paroxetin ‘PCD’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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∆ανία Copyfarm A/S 

Energivej 15 
5260 Odense S 
Denmark 

Paroxetin ‘Copyfarm 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Copyfarm A/S 
Energivej 15 
5260 Odense S 
Denmark 

Paroxetine ‘Copyfarm’ 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Pharmascope Ltd. 
Unit 107 
Ashbourne Industrial Estate 
Co. Meath 
Ireland 

Meparox 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Pharmascope Ltd. 
Unit 107 
Ashbourne Industrial Estate 
Co. Meath 
Ireland 

Meparox 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Pharmascope Ltd. 
Unit 107 
Ashbourne Industrial Estate 
Co. Meath 
Ireland 

Paroscope 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Pharmascope Ltd. 
Unit 107 
Ashbourne Industrial Estate 
Co. Meath 
Ireland 

Paroscope 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία United Nordic Pharma A/S 
Hammervej 7 
2970 Hørsholm 
Denmark 

Paroxetin ‘UNP’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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∆ανία United Nordic Pharma A/S 

Hammervej 7 
2970 Hørsholm 
Denmark 

Paroxetin ‘UNP’ 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Paroxegen 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Paroxegen 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Paroxetin ‘Ratiopharm’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Sopax 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Pasorex 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Scand Pharm Generics AB 
Ynglingagatan 14, 5tr 
S-11347 Stockholm 
Sweden 

Serorex 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Scand Pharm Generics AB 
Ynglingagatan 14, 5tr 
S-11347 Stockholm 
Sweden 

Serorex 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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∆ανία Scand Pharm Generics AB 

Ynglingagatan 14, 5tr 
S-11347 Stockholm 
Sweden 

Seroxetabs 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Synthon BV 
Microweg 22 
6545 CM Nijmegen 
The Netherlands 

Euplix 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Synthon BV 
Microweg 22 
6545 CM Nijmegen 
The Netherlands 

Paroxetin ‘Synthon’ 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Synthon BV 
Microweg 22 
6545 CM Nijmegen 
The Netherlands 

Parsyn 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

∆ανία Synthon BV 
Microweg 22 
6545 CM Nijmegen 
The Netherlands 

Varoxetin 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Εσθονία Glaxo Group Ltd  
Berkeley Avenue,  
Greenford 
Middlesex TW8 9GS 
United Kingdom 

Paroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Εσθονία Hexal AG   
Industriestrasse 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Paroxetinhexal 20 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Εσθονία Hexal AG   
Industriestrasse 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Paroxetinhexal 40 40 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Εσθονία Richter   
Gyömröi ut 19-21 
H-1103 Budapest X 
Hungary 

Rexetin 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Εσθονία Richter   
Gyömröi ut 19-21 
H-1103 Budapest X 
Hungary 

Rexetin 30 mg 30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Εσθονία SmithKline Beecham  
980 Great West Road, Brentford 
Middlesex TW8 9GS 
United Kingdom 

Seroxat 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Εσθονία SmithKline Beecham  
980 Great West Road, Brentford 
Middlesex TW8 9GS 
United Kingdom 

Seroxat 30 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Φινλανδία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Optipar 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Φινλανδία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 

Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Optipar 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Φινλανδία Genthon BV 
Microweg 22 
6545 CM 
NIJMEGEN 
The Netherlands 

Euplix 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Φινλανδία Pharmcom Oy 
Keijumaki 6B 30 
02130 Espoo 
Finland 

Parox 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Φινλανδία Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Paroxetin ratiopharm 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Φινλανδία SmithKline Beecham Plc 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex TW8 9GS 
UK 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Φινλανδία SmithKline Beecham Plc 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex TW8 9GS 
UK 

Seroxat 2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Φινλανδία STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 BAD VILBEL 
Germany 

Paroxetin Stada 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Γαλλία Chiesi SA 
11 Avenue Dubonnet 92400 
Courbevoie 
France 

Divarius 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Laboratoires G GAM  
Europarc 
33 rue Auguste Perret 
94042 creteil cedex 
France 

Paroxetine G GAM 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Laboratoires G GAM  
Europarc 
33 rue Auguste Perret 
94042 creteil cedex 
France 

Paroxetine G GAM 40 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Laboratoire GlaxoSmithKline 
100 route de Versailles 
78163 Marly-le-Roy 
France 

Deroxat 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Laboratoire GlaxoSmithKline 
100 route de Versailles 
78163 Marly-le-Roy 
France 

Deroxat 20 mg / 10 
ml 

Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Laboratoire GlaxoSmithKline 
100 route de Versailles 
78163 Marly-le-Roy 
France 

Paroxetine GSK 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Laboratoire GlaxoSmithKline 
100 route de Versailles 
78163 Marly-le-Roy 
France 

Paroxetine GSK 20 mg / 10 
ml 

Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Laboratoire Paucourt 
100 route de Versailles 
78163 Marly-le-Roy 
France 

Paroxetine Paucourt 20 mg / 10 
ml 

Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Γαλλία KIRON Pharmaceutica BV Paroxetine Kiron 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 
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Groesbeekseweg 11 
6524 ck nijmegen 

Γαλλία Merck Generiques 
34 rue saint romain 
69359 
Lyon cedex 08 
France 

Paroxetine Merck 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Qualimed 
34 rue saint romain 
69359 
Lyon cedex 08 
France 

Paroxetine Qualimed 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Paroxetine Ratiopharm 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Γαλλία Laboratoire Saint-Germain 
100 route de Versailles 
78163 Marly-le Roy 
France 

Paroxetine Saint 
Germain 

20 mg / 10 
ml 

Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Γερµανία 1 A Pharma GmbH 
Keltenring 1+3 
82041 Oberhaching 
Germany 

Paroxetin – 1A 
Pharma40 mg 
Filmtabletten 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Γερµανία 1 A Pharma GmbH 

Keltenring 1+3 
82041 Oberhaching 
Germany 

Paroxetin – 1 A Pharma 
20 mg Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία AbZ-Pharma GmbH 
Dr. Georg-Spohn-Str. 7 
89143 Blaubeuren 
Germany 

Paroxetin AbZ 20 mg 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2 – 18 
61118 BAD VILBEL 
Germany 

Paroxistad 20 mg 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Aliud Pharma GmbH & Co.KG 
Gottlieb-Daimler-Str. 19 
89150 Laichingen 
Germany 

Paroxetin AL 20 mg 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Alpharma-ISIS GmbH & Co.KG 
Elisabeth-Selbert-Str. 1 
40764 Langenfeld 
Germany 

Paroxetin-Isis 20 mg 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία AWD.Pharma GmbH & Co.KG 
Leipziger Str. 7-13 
01097 Dresden 
Germany 

Paroxetin AWD 20 mg 
Filmtabletten 

20 mg  Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Sandoz Pharmaceuticals GmbH 
Carl-Zeiss-Ring 3 
85737 Ismaning 
Germany 

Paroxetin Sandoz 20 mg 
Filmtabletten 

20 mg  Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Betapharm Arzneimittel GmbH 
Kobelweg 95 
86156 Augsburg 
Germany 

Paroxetin beta 20 mg 
Filmtabletten 

20 mg  Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Γερµανία Betapharm Arzneimittel GmbH 

Kobelweg 95 
86156 Augsburg 
Germany 

Paroxetin beta 40 mg 
Filmtabletten 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Ct-Arzneimittel GmbH 
Lengeder Str. 42a 
13407 Berlin 
Germany 

Paroxetin von ct 20 mg 
Filmtabletten 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Henning Arzneimittel GmbH & 
Co.KG 
Liebigstr. 1-2 
65439 Floersheim 
Germany 

Depar 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Holsten Pharma GmbH 
Im Bürgerstock 7 
79241 Ihringen 
Germany 

Paroxetin Holsten 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία IIP-Institut für industrielle 
Pharmazie Forschungs-und 
Entwicklungsgesellschaft GmbH 
Benzstr. 2a 
63741 Aschaffenburg 
Germany 

Osepar 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Esparma GmbH 
Lange Göhren 3 
39171 Osterweddingen 
Germany 

Aroxetin  20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Γερµανία Biomo pharma GmbH 

Lendersberstr. 86 
53721 Siegburg 
Germany 

Paroxetin-biomo 20 mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία IIP-Institut für industrielle 
Pharmazie Forschungs-und 
Entwicklungsgesellschaft GmbH 
Benzstr. 2a 
63741 Aschaffenburg 
Germany 

Trapar  20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Basics GmbH 
Hemmelrather Weg 201 
51377 Leverkusen 
Germany 

Paroxetin Basics 20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Generics (UK) Limited 
Station Close 
Potters Bar 
Hertfordshire EN6 1TL 
UK 

Pasero 20 mg 
Filmtabletten 
 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG 
Theresienhöhe 11 
80339 München 
Germany 

Seroxat Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG 
Theresienhöhe 11 
80339 München 
Germany 

Seroxat Suspension 
 

2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Γερµανία GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG 
Theresienhöhe 11 
80339 München 
Germany 

Tagonis Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Γερµανία GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG 

Theresienhöhe 11 
80339 München 
Germany 

Tagonis Suspension 
 

2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Heumann Pharma GmbH 
Südwestpark 50 
90449 Nürnberg 
Germany 

Paroxetin 
Heumann 20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Hexal AG 
Industriestr. 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Paroc 20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Hexal AG 
Industriestr. 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Paroc 40 mg 
Filmtabletten 
 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Hexal AG 
Industriestr. 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Paroxat 20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Hexal AG 
Industriestr. 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Paroxat 40 mg 
Filmtabletten 
 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Hexal AG 
Industriestr. 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Roxac 20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Hexal AG 
Industriestr. 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Roxac 40 mg 
Filmtabletten 
 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Γερµανία Lichtenstein Pharmazeutica GmbH 

& Co 
Industrstr. 26 
56218 Mulheim-Karlich 
Germany 

ParoLich 20 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Hexal AG 
Industriestr. 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Paroxetin Lindo 
20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Hexal AG 
Industriestr. 25 
83607 Holzkirchen 
Germany 

Paroxetin Lindo 
40 mg 
Filmtabletten 
 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Merck dura GmbH 
Frankfurter Str. 133 
64293 Darmstadt 
Germany 

Paroxedura 20 mg  
Filmtabletten  
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Merck dura GmbH 
Frankfurter Str. 133 
64293 Darmstadt 
Germany 

Paroxedura 30 mg 
Filmtabletten 
 

30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Neuraxpharm Arzneimittel GmbH & 
Co KG 
Elisabeth-Selbert-Str. 23 
D-40764 Langenfeld 
Germany 

Paroxetin-neuraxpharm 
20 mg Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Paroxetin-ratiopharm 20 
mg Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Γερµανία Ratiopharm GmbH 

Graf-Arco-Strasse 3 
D-89079 Ulm 
Germany 

Paroxetin-ratiopharm 30 
mg Filmtabletten 
 

30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG 
Theresienhöhe 11 
80339 München 
Germany 

Oxepar Suspension 
 

2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Γερµανία GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG 
Theresienhöhe 11 
80339 München 
Germany 

Paxil Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG 
Theresienhöhe 11 
80339 München 
Germany 

Paxil Suspension 
 

2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Stadapharm GmbH 
Stadastr. 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Germany 

Paroxetin 
STADA 20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία Synthon B.V. 
Microweg 22 
NL-6545 CM Nijmegen 
The Netherlands 

Euplix 20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Γερµανία TAD Pharma GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 5 
D-27472 Cuxhaven 
Germany 

Paroxetin TAD 20 mg 
Filmtabletten 
 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ελλάδα GlaxoSmithKline A.E.B.E. 
266 Kifissias Avenue 
15232 Chalandri, Athens  
Greece 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Ελλάδα GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

266 Kifissias Avenue 
15232 Chalandri, Athens 
Greece 

Seroxat 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ελλάδα GlaxoSmithKline A.E.B.E. 
266 Kifissias Avenue 
15232 Chalandri, Athens 
Greece 

Seroxat 10mg/5ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Apotex Europe Ltd.  
Rowan House 
41 London Street 
RG 14 Berkshire 
UK  

Apodepi filmtabletta 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Hexal Hungária Kft. 
Tímár u.20. 
1034 Bp  

Paretin 20 mg 
filmtabletta 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Hexal Hungária Kft. 
Tímár u.20. 
1034 Bp  

Paretin 40 mg 
filmtabletta 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία IIP-Institut für industrielle 
Pharmazie F&E GmbH 
Benzstraße 2a 
D-63741 Aschaffenburg 
Germany 

Parhun filmtabletta 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Generics UK Ltd. 
Potters Bar  
EN6 1AG Hertfordshire 
UK 

Parogen 20 mg 
filmabletta 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Glaxo Smith Kline Kft. 1124 Bp. 
Csörsz u. 43. MOM Park 
Gesztenyés torony 
Hungary 

Paroxat 20 mg 
filmtabletta 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Ουγγαρία Glaxo Smith Kline Kft. 1124 Bp. 

Csörsz u. 43. MOM Park 
Gesztenyés torony 
Hungary 

Paroxat 30 mg 
filmtabletta 

30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Glaxo Smith Kline Kft. 1124 Bp. 
Csörsz u. 43. MOM Park 
Gesztenyés torony 
Hungary 

Paroxat szirup 2 mg/ml Σιρόπι Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Ratiopharm Hungary Kft. 
Uzsoki u. 36/A 
1145 Bp  

Paroxetin ratiopharm 20 
mg filmtabletta 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Richter Gedeon Rt.  
Gyömrői út 19-21. 
1103 Bp  
Hungary 

Rextine 20 mg 
filmtabletta 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Richter Gedeon Rt. 
Gyömrői út 19-21. 
1103 Bp,  
Hungary 

Rexetine 30 mg 
filmtabletta 

30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ουγγαρία Glaxo Smith Kline Kft. 1124 Bp. 
Csörsz u. 43. MOM Park 
Gesztenyés torony 
Hungary 

Seroxat 20 mg tabletta 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία Rowex Limited,  
Newtown, Bantry, Co. Cork, Ireland 

Paroxetine 
Tablets 20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία Rowex Limited,  
Newtown, Bantry, Co. Cork, Ireland 

Paroxetine 
Tablets 40 mg 

40 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία Genthon BV,  
Microweg 22, 
6545 CM, Nijmegen,  
The Netherlands 

Meloxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 



CHMP/187488/2004  26/76  EMEA 2005 

 
Ιρλανδία GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 

Stonemasons Way, Rathfarnham, 
Dublin 16,  
Ireland 

Paroxetine 
2 mg/ml 

2 mg/ml Πόσιµο διάλυµα Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Stonemasons Way, Rathfarnham, 
Dublin 16, 
Ireland 

Paroxetine 
Tablets 30 mg 

30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία Norton Healthcare Limited, IVAX 
Quays, Albert Basin, Royal Docks 
London E16 2QJ,  
UK 

Paroxetine 
Tablets 20 mg 

20 mg ∆ισκίο  Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία Norton Healthcare Limited,  
IVAX Quays,  
Albert Basin, Royal Docks 
London E16 2QJ,  
UK 

Paroxetine 
Tablets 30 mg 

30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία Rowex Limited,  
Newtown, 
Bantry, Co. Cork,  
Ireland 

Parox Tablets 
20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (Ireland) Ltd, 
Stonemasons Way, 
Rathfarnham,  
Dublin 16,  
Ireland 

Seroxat Tablets 
20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (Ireland) Ltd, 
Stonemasons Way, 
Rathfarnham,  
Dublin 16,  
Ireland 

Seroxat Tablets 
30 mg 

30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιρλανδία GlaxoSmithKline Consumer Seroxat Oral 20 mg / 10 Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 
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Healthcare (Ireland) Ltd, 
Stonemasons Way, 
Rathfarnham,  
Dublin 16,  
Ireland 

Suspension ml 

Ισλανδία Gerard Laboratories,  
35/36 Baldoyle 
Industrial Estate,  
Grange Road, Dublin 13,  
Ireland 

Paroxetin NM  
Pharma 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισλανδία GlaxoSmithKline ehf,  
Thverholt 14, 
P.O.Box 5499,  
125 Reykjavik,  
Iceland 

Seroxat 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ισλανδία GlaxoSmithKline ehf,  
Thverholt 14, 
P.O.Box 5499,  
125 Reykjavik,  
Iceland 

Seroxat 2 mg / ml Μείγµα Από στόµατος χρήση 

Ισλανδία Omega Farma ehf.  
Skútuvogi 1H,  
104 Reykjavik,  
Iceland 

Paroxat 10 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ισλανδία Omega Farma ehf.  
Skútuvogi 1H,  
104 Reykjavik,  
Iceland 

Paroxat 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ισλανδία Omega Farma ehf.  
Skútuvogi 1H,  
104 Reykjavik,  
Iceland 

Paroxat 30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 
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Ισλανδία Synthon BV 

Microweg 22  
6545 CM 
Nijmegen 
The Netherlands 

Euplix  20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιταλία EG S.p.A.  
Via Pavia, 6  
20136 Milano 
Italy 

Paroxetina EG 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Abbot S.p.A.  
Via Pontina KM 52, 
04010 Campo Verde (Aprilia), 
Latina 
Italy 

Sereupin 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Abbot S.p.A.  
Via Pontina KM 52, 
04010 Campo Verde (Aprilia), 
Latina 
Italy 

Sereupin 2 mg/ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Ιταλία GlaxoSmithKline S.p.A.  
Via Fleming 2  
37135 Verona 
Italy 

Seroxat 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιταλία GlaxoSmithKline S.p.A.  
Via Fleming 2  
37135 Verona 
Italy 

Seroxat 2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Merck Generics Italia Spa  
Via Aquileia 35  
Cinisello Balsamo 
Italy 

Paroxetina 
Merck Generics 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 



CHMP/187488/2004  29/76  EMEA 2005 

 
Ιταλία Synthon BV,  

Microweg 22,  
6545 CM, Nijmegen, The 
Netherlands 
 

Daparox 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Valda Laboratori Farmaceutici 
S.p.A. – Via Zambeletti, 20021 
Baranzate Di Bollate, Milano 
Italy 

Eutimil 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ιταλία Valda Laboratori Farmaceutici 
S.p.A.  
Via Zambeletti,  
20021 Baranzate Di Bollate, Milano 
Italy 

Eutimil 2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Λετονία Medochemie Ltd 
P.O. Box 51409 
CY-3505 Limassol 
Cyprus 

Arketis 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Λετονία Glaxo Group Limited 
Greenford 
Middlesex 
UB6 0NN 
UK 

Paroxat 10 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Λετονία Glaxo Group Limited 
Greenford 
Middlesex 
UB6 0NN 
UK 

Paroxat 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Λετονία Glaxo Group Limited 
Greenford 
Middlesex 
UB6 0NN 
UK 

Paroxat 30 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 
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Λετονία Glaxo Group Limited 
Greenford 
Middlesex 
UB6 0NN 
UK 

Seroxat 10 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Λετονία Glaxo Group Limited 
Greenford 
Middlesex 
UB6 0NN 
UK 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Λετονία Glaxo Group Limited 
Greenford 
Middlesex 
UB6 0NN 
UK 

Seroxat 30 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Λετονία Gedeon Richter Ltd 
Gyomroi 19-21 
H-1103 Budapest 
Hungary 

Rexetin 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Λετονία Gedeon Richter Ltd 
Gyomroi 19-21 
H-1103 Budapest 
Hungary 

Rexetin 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Λετονία Hexal AG 
Indusstriestrasse 25 
Holczkirhen 
D-83607 
Germany 

ParoxetinHexal 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Λετονία Hexal AG 
Indusstriestrasse 25 
Holczkirhen 
D-83607 
Germany 

ParoxetinHexal 40 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 
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Λιθουανία Hexal AG 

Indusstriestrasse 25 
D-83607 Holczkirhen 
Germany 

ParoxetinHexal 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Λιθουανία Hexal AG 
Indusstriestrasse 25 
D-83607 Holczkirhen 
Germany 

ParoxetinHexal 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Λιθουανία Gedeon Richter Ltd. 
Gyomroi ut 19-24 
1103 Budapest  
Hungary 

Rexetin 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Λιθουανία Gedeon Richter Ltd. 
Gyomroi ut 19-24  
1103 Budapest  
Hungary 

Rexetin 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Λιθουανία SmithKline Beecham plc 
SB House, Great West road, 
Brentford, Middlesex,  
UK 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Λιθουανία SmithKline Beecham plc 
SB House, Great West road, 
Brentford, Middlesex,  
UK 

Seroxat 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Λουξεµβούργο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul, 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Aropax 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Λουξεµβούργο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul, 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Aropax 30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 
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Λουξεµβούργο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 

Rue du Tilleul, 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Aropax 20 mg/10 ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Λουξεµβούργο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul, 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Seroxat 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Λουξεµβούργο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul, 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Seroxat 30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Λουξεµβούργο GlaxoSmithKline s.a./n.v. 
Rue du Tilleul, 13 
B-1332 Genval 
Belgium 

Seroxat 20 mg /10 
ml 

Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Λουξεµβούργο Merck s.a., 
288 Brusselsesteenweg, 
B-3090 Overijse 
Belgium 

Merck-Paroxetine 
20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Μάλτα Smithkline Beecham Plc 
SB House Great West Road 
Bentford TW8 9BD Middlesex 
United Kingdom 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Μάλτα Actavis hf 
Reykjavikurvegur 78 
220  
Hafnarfjordur 
Iceland  

Paxetin 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 
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Ολλανδία Centrafarm Services B.V.,  

Nieuwe Donk 9,  
P.O.Box 289,  
4870 Ag Etten-Leur,  
The Netherlands 

Paroxetine CF 
20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ολλανδία Genthon BV 
Box 7071 
GN NIJMEGEN 
The Netherlands 

Paroxetine  
20 mg 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ολλανδία GlaxoSmithKline BV,  
Huister Heideweg 62,  
P.O.Box 780,  
3700 At Zeist 
The Netherlands 

Seroxat 
Suspensie  
2 mg / ml 

2 mg/ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Ολλανδία GlaxoSmithKline BV,  
Huister Heideweg 62,  
P.O.Box 780,  
3700 At Zeist 
The Netherlands 

Seroxat 
20 mg tablets 
 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ολλανδία GlaxoSmithKline BV, Huister 
Heideweg 62, P.O.Box 780,  
3700 At Zeist 
The Netherlands 

Seroxat 
30 mg tablets 

30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ολλανδία Hexal Pharma Nederland B.V. 
Pastoorslaan 28, P.O.Box 251 
2182 Bx Hillegom,  
The Netherlands 

Paroxetine 
20 mg 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ολλανδία Hexal Pharma Nederland B.V. 
Pastoorslaan 28, P.O.Box 251 
2182 Bx Hillegom,  
The Netherlands 

Paroxetine 
40 mg 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Ολλανδία I.C.C. BV 

P.O.Box 75 
6920 Ab Duiven 
The Netherlands 

Paroxetine  
20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ολλανδία Merck Generics BV,  
Dieselweg 25, 
NL-3752 Lb Bunschoten, 
The Netherlands 

Paroxetine 
Merck 20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ολλανδία Multipharma BV, 
Gemeenschapspolderweg 28 
P.O.Box 216 
1382 Gr Weesp 
The Netherlands 

MP-Paroxetine 
20 mg 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Νορβηγία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroxetine Gea 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Νορβηγία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Demark 

Paroxetine Gea 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Νορβηγία Sandoz GmbH,  
Biochemiestrasse 10,  
A-6250 Kundl,  
Austria 

Paroxetin 
Biochemie 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Νορβηγία Duranor AS, 
Oslo,  
Norway 

Serodur 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Νορβηγία GlaxoSmithKline AS,  
Forskningsveien 2a,  
Postbox 180 Vinderen,  
N-0319, Oslo,  
Norway 

Seroxat 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Νορβηγία NM Pharma AS,  Paroxetin NM Pharma 20 mg Επικαλυµµένο µε Από στόµατος χρήση 
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Lilleakerveien, 2B, Oslo,  
Norway 

λεπτό υµένιο δισκίο 

Νορβηγία Ratiopharm GmbH,  
Graf-Acro-Strasse 3,  
D-89079 Ulm,  
Germany 

Paroxetin 
Ratiopharm 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Νορβηγία STADA Arzneimittel AG,  
Stadastrasse 2 – 18,  
61118 BAD VILBEL,  
Germany 

Paroxetin Stada 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πολωνία Apotex Inc.  
ul. Homera 46, 
04-624 Warsaw 
Poland 

Apo-Parox 20 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πολωνία Pliva Kraków Zakłady 
Farmaceutyczne S.A. 
ul. Mogilska 80, 31-546 Cracow. 
Poland 

Deprozel 20 mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πολωνία ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm,  
Germany  

Paxeratio 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πολωνία Gedeon Richter Ltd. 
H-1103 Budapest, Gyömrōi ut 19-
21,  
Hungary 

Rexetin 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πολωνία GlaxoSmithKline Export Ltd. 
980 Great West Road 
Brentford, Middlesex,  
TW8 9GS  
UK 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Πολωνία GlaxoSmithKline Export Ltd. 

980 Great West Road 
Brentford, Middlesex,  
TW8 9GS  
UK 

Seroxat 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πολωνία Hexal Polska Sp. z o.o. ul 
Domaniewska 50C 02-672 Warsaw 
Poland 

Paxtin 20 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πολωνία Hexal Polska Sp. z o.o. ul 
Domaniewska 50C 02-672 Warsaw 
Poland 

Paxtin 40 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Jaba Farmacêutica, S.A. 
Edifício Jaba – Rua da Tapada 
Grande, 2 – Zona Industrial da 
Abrunheira 
2710-089 Sintra 

Denerval 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Alpharma ApS  
Rua Virgílio Correia, 
11-A 1600-219 Lisboa 
Portugal 

Paroxetina 
Alpharma 20 mg 
Comprimidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Biara – Produtos Farmacêuticos, 
Lda. 
Rua Ramalho Ortigão, 45-A,  
1070-228 Lisboa 
Portugal 

Paroxetina Biara 
20 mg 
Comprimidos 
Revestidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Sandoz GmbH  
Biochemiestraße 10, 
A-6250 Kundl  
Austria 

Paroxetina 
Sandoz 
20 mg 
Comprimidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Πορτογαλία Farma APS – Produtos 

Farmacêuticos, 
S.A. 
Rua José Galhardo no. 3, loja 3 - 
C/v 1750-131 Lisboa 
Portugal 

Paroxetina APS 
20 mg Comprimidos 
Revestidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Bexal Produtos Farmacêuticos S.A. 
Rua Prof. Ricardo Jorge, 5 A- 
Miraflores 
1495-153 Algés 

Paroxetina Bexal 20 mg 
Comprimido revestido 
por película 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Generis Farmacêutica, S.A.  
Rua  José Galhardo no. 3,  
1750-131 Lisboa 
Portugal 

Paroxetina 
Generis 20 mg 
Comprimidos 
Revestidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία GlaxoSmithkline Produtos 
Farmacêuticos, Lda.  
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, 
Arquiparque – 
Miraflores 1495-131 Algés 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία GlaxoSmithkline Produtos 
Farmacêuticos, Lda.  
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, 
Arquiparque  
Miraflores 1495-131 Algés 

Seroxat 2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Instituto Luso-Fármaco, Lda.  
Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, 
Arquiparque – Miraflores 1495-131 
Algés 

Calmus 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Laboratórios Azevedos – Indústria  
Farmacêutica, S.A. 
Estrada Nacional 117-2 
2724-503 Alfragide 

Oxepar 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Πορτογαλία Instituto Luso-Fármaco, Lda.  

Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, 
Arquiparque – Miraflores 1495-131 
Algés 

Oxepar 2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Medibial – Produtos Médicos e  
Farmacêuticos, S.A,  
Av. Da Siderurgia Nacional,  
4745-457 S. Mamede do 
Coronado 

Paxetil 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Medibial – Produtos Médicos e  
Farmacêuticos, S.A,  
Av. Da Siderurgia Nacional,  
4745-457 S. Mamede do 
Coronado 

Paxetil 2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Merck Genéricos – Produtos 
Farmacêuticos, Lda.  
Rua Alfredo da Silva, 3 – C, P-
1300-040 Lisboa 
Portugal 

Paroxetina 
Merck Genericos 
20 mg 
Comprimidos 
Revestidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Merck S.A,  
Rua Alfredo da Silva, 3-C, 
P-1300-040 Lisboa 
Portugal 

Paxpar 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Ratiopharm - Comércio e Indústria 
de Produtos Farmacêuticos, Lda.  
Edifício Tejo - 6° Piso - Rua Quinta 
do Pinheiro 
2790-143 Carnaxide 

Paroxetina 
Ratiopharm  
20 mg 
Comprimidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Πορτογαλία Synthon B.V.  
Microweg 22, 6545 CM 
Nijmegen  
The Netherlands 

Parox 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Πορτογαλία Tecnimede – Sociedade Técnico- 

Medicinal, S.A.  
Rua Prof. Henrique de Barros  
Edifício Sagres, 3°  
A 2685-338 Prior Velho 

Paroxetina 
Tecnimede 20 mg 
Comprimidos 
Revestidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβακία Generics UK Ltd. 
Station Close, Potters Bar,  
Herts EN6 1TL 
UK 

Paretin 20mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβακία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskaes Vej 89 
2000 Fraderiksberg 
Denmark 

Parolex 20 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβακία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskaes Vej 89 
2000 Fraderiksberg 
Denmark 

Parolex 40 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβακία ratiopharm GmbH 
Gras-Orco-Strasse 3 
89079 Ulm 

Paroxetini-ratiopharm 
20 mg 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβακία Gedeon Richter Ltd. 
Gyomroi út 19-21 
1103 Budapest 
Hungary 

Remood 20 mg 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβακία Gedeon Richter Ltd. 
Gyomroi út 19-21 
1103 Budapest 
Hungary 

Remood 30 mg 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Σλοβακία SmithKlineBeecham 

Pharmaceuticals 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
UK 

Seroxat 20 mg tbl flm 
 

20 mg 
 

Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβακία SmithKlineBeecham 
Pharmaceuticals 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
UK 

Seroxat 30 mg tbl flm 34,2 mg 
paroxetini 
hydrochloridu
m 
corresponding 
to 
30 mg 
paroxetinum 

Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβενία GlaxoSmithKline d.o.o., družba za 
promet s farmacevtskimi izdelki, 
Knezov štradon 90, Ljubljana 
Slovenia 

Paroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβενία GlaxoSmithKline d.o.o., družba za 
promet s farmacevtskimi izdelki, 
Knezov štradon 90, Ljubljana 
Slovenia 

Paroxat 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβενία GlaxoSmithKline d.o.o., družba za 
promet s farmacevtskimi izdelki, 
Knezov štradon 90, Ljubljana 
Slovenia 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σλοβενία GlaxoSmithKline d.o.o., družba za 
promet s farmacevtskimi izdelki, 
Knezov štradon 90, Ljubljana 
Slovenia 

Seroxat 30 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Σλοβενία Merck, Proizvodnja in prodaja 

farmacevtskih in kemijskih 
proizvodov, d.o.o., Dunajska 156, 
Ljubljana 
Slovenia 

Parogen 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroxetine GEA 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroxetine GEA 40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Alpharma AS,  
P.O. Box 158, Skoyen, 
N-0212 Oslo,  
Norway 

Paroxetin 
Alpharma 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία AWD. Pharma GmbH & Co. KG 
Leipziger Str. 7-13 
01097 Dresden 
Germany 

Paroximed 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Gerard Laboratiories,  
35/36 Baldoyle 
Industrial Estate,  
Grange Road, Dublin 13, 
Ireland 

Paroxetin Scand 
Pharm 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία GlaxoSmithKline AB,  
Box 263, SE-431 
23 Mölndal,  
Sweden 

Seroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Σουηδία GlaxoSmithKline AB,  

Box 263, SE-431 
23 Mölndal,  
Sweden 

Seroxat 2 mg  /ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Σουηδία GlaxoSmithKline AB,  
Box 263, SE-431 

23 Mölndal,  
Sweden 

Paroxetin 
ratiopharm 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία GlaxoSmithKline AB,  
Box 263, SE-431 
23 Mölndal,  
Sweden 

Paroxat 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία GlaxoSmithKline AB,  
Box 263, SE-431 
23 Mölndal,  
Sweden 

Meradel 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Σουηδία GlaxoSmithKline AB,  
Box 263, SE-431 
23 Mölndal,  
Sweden 

Eoxat 20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Heumann Pharma GmbH,  
Südwestpark 50,  
90449 Nürnberg,  
Germany 

Deoxatine 20 mg 
Filmdragerade 
tabletter 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Lichtenstein Pharmazeutica GmbH 
& Co. 
Industrstr. 26 
56218 Mulheim-Karlich 
Germany 

Mediparox 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Medis-Danmark A/S 
Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Denmark 

Paroxetin 
”Medis” 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Medis-Danmark A/S Paroxetabs 20 mg Επικαλυµµένο µε Από στόµατος χρήση 
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Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Denmark 

λεπτό υµένιο δισκίο 

Σουηδία Medis-Danmark A/S 
Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Denmark 

Parotamed 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Medis-Danmark A/S 
Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Denmark 

Paraxodil 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Medis-Danmark A/S 
Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Denmark 

Primoxatine 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Medis-Danmark A/S 
Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Denmark 

Titroxatine 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Neuraxpharm Arzneimittel GmbH & 
Co. KG 
Elisabeth-Selbert-Str. 23 
D-40764 Langenfeld 
Germany 

Isoxatine 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Ratiopharm GmbH,  
Graf-Arco-Strasse 3,  
D-89079 Ulm,  
Germany 

Paroxin 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία STADA Arzneimittel AG,  
Stadastrasse 2 – 18, 
61118 Bad Vilbel,  
Germany 

Parocetan 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Σουηδία STADA Arzneimittel AG,  

Stadastrasse 2 – 18,  
61118 Bad Vilbel,  
Germany 

Paroxiflex 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία STADA Arzneimittel AG,  
Stadastrasse 2 – 18,  
61118 Bad Vilbel,  
Germany 

Paroxistad 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία Synthon BV,  
Microweg 22, 6545 CM 
Mijmegen,  
The Netherlands 

Euplix 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Σουηδία TAD Pharma GmbH,  
Heinz-Lohmann-Strasse 5,  
27472 Cuxhaven,  
Germany 

Medoxatine 20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 

Paroxetina Gea 
20 mg 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroxetina Gea 
40 mg 

40 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Bexal Farmaceutica S.A. 
Ventura Rodriguez 7, 5 planta 
28008 Madrid 
Spain 

Paroxetina Bexal 
20 mg 
comprimidos 
EFG 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Laboratorios Davur S.L. 
Teide, 4-planta baja 
Poligono Empresarial La Marina 
28700 San Sebastian de los Reyes, 
Madrid 
Spain 

Paroxetina 
Davur 20 mg 
Comprimidos 
Recubiertos EFT 

20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 
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Ισπανία Faes Farma S.A. 

Maximo Aguirre 14, 
48940 Lejona (Vizcaya) 

Motivan 20 mg, 
comprimidos 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Laboratorios Fournier S.A. 
Ronda de Poniente 16 
28760-Tres Cantos, Madrid 
Spain 

Casbol 20 mg 
comprimidos 
con cubierta pelicular 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία GlaxoSmithKline S.A. 
Severo Ochoa 2 
28760 Tres Cantos, Madrid 
Spain 

Seroxat 20 mg 
comprimidos 
con cubierta 
pelicular 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Laboratorios Alter S.A. 
Mateo Inurria 30 
28036 Madrid 
Spain 

Paroxetina Alter 
20 mg 
comprimidos 
con cubierta 
pelicular 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Laboratorios Belmac S.A. 
Teide, 4-planta baja 
Poligono Empresarial La Marina 
28700 San Sebastián de los Reyes, 
Madrid 
Spain 

Xetin 20 mg 
comprimidos 
recubiertos 

20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Merck Genericos S.L. 
Ctra.n-152 
Km 19 – Poligono Merck 
08100 Mollet del Valles, Barcelona 
Spain 

Paroxetina 
Merck 20 mg 
Comprimidos 
recubiertos EFG 

20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Mundogen Farma S.A. 
Marqués de Villabrágima 37 
28035 Madrid 
Spain 

Paroxetina Mundogen 
20 mg 
comprimidos con 
cubierta pelicular EFG 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 
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Ισπανία Novartis Farmaceutica S.A. 

Gran Via de les Corts Catalanes 764 
08013 Barcelona 
Spain 

Frosinor 20 mg 
Comprimidos con 
cubierta pelicular 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Ratiopharm España S.A. 
Avda. De Burgos, 
16D – 5a planta 
28036 Madrid 
Spain 

Paroxetina ratiopharm  
20 mg 
comprimidos 
recubiertos EFT 

20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Laboratorios Rimafar S.L. 
Pololigono Malpica Calle c, No 4 
50016 Zaragoza 

Paroxetina 
Rimafar 20 mg 
comprimidos 
recubiertos EFT 

20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Synthon BV 
Microweg 22 
NL 6545 CM Nijmegen 
The Netherlands 

Paroxetina 
Synthon 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Tamarang S.A. 
Balmes, 84-4-2a 
08008 Barcelona 
Spain 

Paroxetina 
Tamarang 

20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Ισπανία Tamarang S.A. 
Balmes, 84-4-2a 
08008 Barcelona  
Spain 

Paroxetina 
Apotex-Farma 

20 mg Επικαλυµµένο δισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Denmark 

Paroxetine  
20 mg Tablet 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik 
Holger Danskes Vej 89 
DK-2000 Frederiksberg 
Demark 

Paroxetine  
40 mg Tablet 

40 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο Alpharma Ltd;  Paroxetine  20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 
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Βασίλειο Whiddon Valley; 
Barnstaple;  
N. Devon EX32 8NS,  
UK 

20 mg Tablet 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Alpharma Ltd;  
Whiddon Valley; 
Barnstaple;  
N. Devon EX32 8NS,  
UK 

Paroxetine  
30 mg Tablet 

30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Apotex Europe Limited;  
Rowan House; 
41 London street;  
Reading; Berkshire 
RG1 4PS 
UK 

Paroxetine 
20 mg Tablet 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Generics (UK) Limited;  
Station Close; Potters Bar;  
Hertfordshire EN6 1TL, 
UK 

Paroxetine  
20 mg Film-coated 
tablet 

20 mg Επικαλυµµένο µε 
λεπτό υµένιο δισκίο 

Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

GlaxoSmithKline UK Limited 
Stockley Park West 
Uxbridge 
Middlesex 
UB11 1BT 
UK 

Seroxat Tablets 
20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

GlaxoSmithKline UK Limited 
Stockley Park West 
Uxbridge 
Middlesex 
UB11 1BT 
UK 

Seroxat Tablers 
30 mg 

30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 
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Ηνωµένο 
Βασίλειο 

GlaxoSmithKline UK Limited 
Stockley Park West 
Uxbridge 
Middlesex 
UB11 1BT 
UK 

Seroxat Liquid 
20 mg/10ml 

2 mg / ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

GlaxoSmithKline UK Limited 
Stockley Park West 
Uxbridge 
Middlesex 
UB11 1BT 
UK 

Paroxetine  
Hydrochloride 
Tablets 20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

GlaxoSmithKline UK Limited 
Stockley Park West 
Uxbridge 
Middlesex 
UB11 1BT 
UK 

Paroxetine  
Hydrochloride 
Tablets 30 mg 

30 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

GlaxoSmithKline UK Limited 
Stockley Park West 
Uxbridge 
Middlesex 
UB11 1BT 
UK 

Paroxetine  
Hydrochloride 
Liquid 
20mg/10ml 

2 mg/ml Πόσιµο εναιώρηµα Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Lagap Pharmaceuticals Ltd;  
Woolmer Way; Bordon;  
Hampshire GU35 9QE, 
UK 

Paroxetine 
20 mg Tablet 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Medis-Danmark A/S 
Havelse Molle 14 
DK-3600 Frederikssund 
Danmark 

Paroxetine 
20 mg Tablet 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 
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Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Norton Healthcare Limited;  
IVAX Quays, Albert Basin, Royal 
Docks, 
London E16 2QJ,  
UK 

Paroxetine 
Hydrochloride 
Tablets 20 mg 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Ratiopharm GmbH,  
Graf-Arco-Strasse 3,  
D-89079 Ulm,  
Germany 

Paroxetine  
20 mg tablets 

20 mg ∆ισκίο Από στόµατος χρήση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗ (βλ. παράρτηµα I) 
 
Η παροξετίνη είναι ένα παράγωγο φαινυλπιπεριδίνης και αποτελεί ισχυρό και εκλεκτικό αναστολέα 
της εκ νέου πρόσληψης προσυναπτικής 5-υδροξυτρυπταµίνης (5-HT). Η παροξετίνη αναστέλλει την 
πρόσληψη σεροτονίνης από τους νευρώνες και διευκολύνει έτσι την σεροτοτινεργική µετάδοση. Η 
πρώτη έγκριση της παροξετίνης ως αντικαταθλιπτικό φάρµακο έγινε το 1990 στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
Από τότε, η παροξετίνη έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία διαφόρων ψυχιατρικών διαταραχών σε 
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Επί του παρόντος, οι ενδείξεις για τις οποίες έχει εγκριθεί η παροξετίνη 
από την ΕΕ περιλαµβάνουν µείζονα καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚ∆), διαταραχή πανικού, 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨ∆), κοινωνική φοβία/διαταραχή κοινωνικού άγχους (∆ΚΑ), 
διαταραχή γενικευµένου άγχους (∆ΓΑ) και διαταραχή µετα-τραυµατικού στρες (∆ΜΤΣ).  
 
Οι αντιδράσεις στέρησης που συνδέονται µε την παροξετίνη από τότε που πραγµατοποιήθηκε η 
αδειοδότηση του φαρµάκου προκαλούν ανησυχία. Οι κλινικές µελέτες που έχουν διενεργηθεί και 
περιλάµβαναν σταδιακή µείωση της δοσολογίας στο τέλος της θεραπείας, έδειξαν ότι 30% των 
ασθενών ανέπτυξε συµπτώµατα µετά τη διακοπή της θεραπείας µε παροξετίνη, σε σύγκριση µε 20% 
των συµµετεχόντων που ελάµβαναν εικονικό φάρµακο. Μολονότι η πλειονότητα των συµπτωµάτων 
που αναφέρθηκαν στις κλινικές µελέτες δεν ήταν σηµαντικά και δεν περιγράφονται ως σοβαρά, 
προέκυψαν, αργότερα, στοιχεία από αυθόρµητες αναφορές σύµφωνα µε τα οποία ορισµένοι ασθενείς 
αντιµετώπισαν σηµαντικά και σοβαρά συµπτώµατα κατά τον τερµατισµό της θεραπείας παροξετίνης.  
 
Σε ορισµένα κράτη µέλη, σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στη βιβλιογραφία έχει συζητηθεί το θέµα της 
αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς ορισµένων ασθενών που λαµβάνουν θεραπεία παροξετίνης. Τον 
Μάιο 2003 πραγµατοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο µια αναθεώρηση δεδοµένων που προέρχονταν 
από κλινικές µελέτες µε παροξετίνη στη θεραπεία παιδιατρικής ΙΨ∆, ∆ΚΑ και ΜΚ∆. Το συµπέρασµα 
της αναθεώρησης ήταν ότι τα δεδοµένα αυτά παρείχαν στοιχεία που συνδέουν τη χρήση παροξετίνης 
µε αυξηµένο κίνδυνο συναισθηµατικής αστάθειας, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοκαταστροφικής και 
εχθρικής συµπεριφοράς, καθώς και τάσεις αυτοχειρίας σε παιδιά και εφήβους. ∆ιάφορες αναλύσεις 
που έχουν διενεργηθεί υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος παρόµοιων αποτελεσµάτων ήταν 1,5 και 3,2 
φορές µεγαλύτερος µε την παροξετίνη σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο. Επιπλέον, δεν ήταν 
δυνατό να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα σε αυτόν τον πληθυσµό. Ανταποκρινόµενο σε αυτά τα 
δεδοµένα, το Ηνωµένο Βασίλειο απαγόρευσε τη χρήση της παροξετίνης σε παιδιά µε µείζονες 
καταθλιπτικές διαταραχές ηλικίας 18 ετών ή νεότερα.   
 
Το Ηνωµένο Βασίλειο ξεκίνησε, στις 13 Ιουνίου 2003, µια αναφορά προς τον ευρωπαϊκό οργανισµό 
για την αξιολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων (EMEA) σύµφωνα µε το άρθρο 31 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, για τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν παροξετίνη. Το 
Ηνωµένο Βασίλειο θεώρησε ότι, βάσει των παραπάνω δεδοµένων που αναφέρονται σε αντιδράσεις 
στέρησης και τάσεις αυτοχειρίας, η εκ νέου αξιολόγηση της στάθµισης των κινδύνων και οφελών της 
παροξετίνης είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας και ζήτησε από την Επιτροπή Φαρµακευτικών 
Ιδιοσκευασµάτων (ΕΦΙ/CHMP) να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τη διατήρηση, τη διαφοροποίηση ή την 
αφαίρεση των αδειών κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί για φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν 
παροξετίνη. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η ΕΦΙ/CHMP συζήτησε για την αποτελεσµατικότητα των φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν 
παροξετίνη, βάσει των αναφορών αξιολόγησης που υποβλήθηκαν από τον εισηγητή και τον 
αναπληρωτή εισηγητή και των δεδοµένων που παρουσιάστηκαν από τους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας (ΚΑΚ).  
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Αποτελεσµατικότητα σε ενήλικες 
 
Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο 
Η αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία µείζονος κατάθλιψης σε ενήλικες αποδεικνύεται 
και υποστηρίζεται από πολυάριθµες βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δοκιµές. Η 
µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στην κατάθλιψη έχει δειχθεί σε µια µελέτη 
συντήρησης διάρκειας 52 εβδοµάδων µε σχεδιασµό πρόληψης υποτροπής: Το 12% των ασθενών που 
έλαβαν παροξετίνη (20-40mg ηµερησίως) υποτροπίασαν, έναντι 28% των ασθενών που έλαβαν 
εικονικό φάρµακο. 
 
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή  
Η αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία ΙΨ∆ σε ενήλικες ασθενείς ερευνήθηκε σε 
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες µελέτες. Σε ορισµένες από τις βραχυπρόθεσµες µελέτες 
προέκυψαν σηµαντικά και σχετικά αποτελέσµατα. Η µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα της 
παροξετίνης στη θεραπεία ΙΨ∆ εξετάστηκε σε τρεις µελέτες συντήρησης διάρκειας 24 εβδοµάδων µε 
σχεδιασµό πρόληψης υποτροπής: Σε µία από τις τρεις µελέτες προέκυψε σηµαντική διαφορά στο 
ποσοστό των ασθενών που υποτροπίασαν ανάµεσα σε εκείνους που έλαβαν παροξετίνη (38%) και 
εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρµακο (59%). 
 
∆ιαταραχή πανικού 
Η αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία διαταραχών πανικού σε ενήλικες ασθενείς 
ερευνήθηκε σε ορισµένες βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες µελέτες. Σε ορισµένες από αυτές τις 
µελέτες προέκυψαν σηµαντικά και σχετικά αποτελέσµατα. Η µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα 
της παροξετίνης στη θεραπεία διαταραχής πανικού αποδείχθηκε σε µια µελέτη συντήρησης διάρκειας 
24 εβδοµάδων µε σχεδιασµό πρόληψης υποτροπής: Το 5% των ασθενών που έλαβαν παροξετίνη (10-
40mg ηµερησίως) υποτροπίασαν, έναντι 30% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρµακο. Το 
αποτέλεσµα αυτό υποστηρίχθηκε µε µια µελέτη συντήρησης διάρκειας 36 εβδοµάδων.  
 
∆ιαταραχή κοινωνικού άγχους/Κοινωνική φοβία 
Η αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία διαταραχών κοινωνικού άγχους σε ενήλικες 
ασθενείς ερευνήθηκε σε ορισµένες βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες µελέτες. Στις 
βραχυπρόθεσµες µελέτες προέκυψαν σηµαντικά και σχετικά αποτελέσµατα, αλλά δε συνέβη το ίδιο 
και µε τις µακροπρόθεσµες µελέτες, και, εποµένως, το συµπέρασµα της ΕΦΙ/CHMP ήταν ότι δεν έχει 
αποδειχθεί επαρκώς η µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα. 
 
∆ιαταραχή γενικευµένου άγχους 
Η αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία ∆ΓΑ σε ενήλικες ασθενείς ερευνήθηκε σε 
ορισµένες βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες µελέτες. Στις βραχυπρόθεσµες µελέτες προέκυψαν 
σηµαντικά και σχετικά αποτελέσµατα, αλλά δε συνέβη το ίδιο και στις µακροπρόθεσµες µελέτες, και, 
εποµένως, το συµπέρασµα της ΕΦΙ/CHMP ήταν ότι δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς η µακροπρόθεσµη 
αποτελεσµατικότητα. 
 
∆ιαταραχή µετα-τραυµατικού στρες 
Η αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία ∆ΜΤΣ σε ενήλικες ασθενείς ερευνήθηκε σε 
ορισµένες βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες µελέτες. Η ΕΦΙ/CHMP θεώρησε ότι, παρά τα όποια 
προβλήµατα παρουσιάστηκαν στις µελέτες, που σχετίζονται κυρίως µε το ότι πολλοί ασθενείς 
πάσχουν από συνδυασµένη παθολογική κατάθλιψη, τα στοιχεία υποστηρίζουν την 
αποτελεσµατικότητα σε αυτή την ένδειξη, δεν αποδεικνύουν, ωστόσο, µακροπρόθεσµη 
αποτελεσµατικότητα. 
 
Το συµπέρασµα της ΕΦΙ/CHMP, βάσει των δεδοµένων που αξιολογήθηκαν, ήταν ότι η παροξετίνη 
είναι αποτελεσµατική στη θεραπεία µείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, ιδεοψυχαναγκαστικής 
διαταραχής, διαταραχής πανικού µε και χωρίς αγοραφοβία, διαταραχής κοινωνικού άγχους/κοινωνικής 
φοβίας, διαταραχής γενικευµένου άγχους και διαταραχής µετα-τραυµατικού στρες. Η ΕΦΙ/CHMP 
συµφώνησε επίσης ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία σε σχέση µε τη µακροπρόθεσµη 
αποτελεσµατικότητα θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην ενότητα 5.1 (Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες) 
της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ). 
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∆οσολογία 
Η ΕΦΙ/CHMP µελέτησε επίσης τα διαθέσιµα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η συνιστώµενη δοσολογία 
για καθεµία από τις παραπάνω ενδείξεις. Η συνιστώµενη ηµερήσια δόση της παροξετίνης είναι 
40mg/ηµερησίως για ΙΨ∆ και διαταραχή πανικού και 20mg/ηµερησίως για τις άλλες ενδείξεις. Η 
ΕΦΙ/CHMP µελέτησε, συγκεκριµένα, το ενδεχόµενο να απαιτούνται υψηλότερες δόσεις σε 
ορισµένους ασθενείς και κατά πόσο µπορεί να δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο µε βάσει τα διαθέσιµα 
δεδοµένα. Με βάση τα παρεχόµενα στοιχεία, η ΕΦΙ/CHMP επισήµανε ότι στις µελέτες σταθερής 
δόσης η καµπύλη απόκρισης της δόσης ήταν οµαλή, στοιχείο που υποδεικνύει ότι, σε σχέση µε την 
αποτελεσµατικότητα, δεν υπάρχει πλεονέκτηµα µε τη χρήση υψηλότερων δόσεων από τις 
συνιστώµενες. Υπάρχουν, όµως, κάποια κλινικά δεδοµένα που υποδεικνύουν ότι η αύξηση της 
τιτλοδότησης ενδέχεται να αποδειχθεί ωφέλιµη για ορισµένους ασθενείς. 
Το συµπέρασµα της ΕΦΙ/CHMP, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, ήταν ότι, εάν παρουσιάζεται 
ανεπαρκής απόκριση έπειτα από ορισµένες εβδοµάδες λήψης της συνιστώµενης δόσης, ορισµένοι 
ασθενείς µπορεί να ωφεληθούν από τη σταδιακή αύξηση της δόσης τους (σε υποδιαιρέσεις των 10 mg) 
µέχρι τη µέγιστη δόση των 50mg/ηµερησίως για ΜΚ∆, ∆ΚΑ, ∆ΓΑ και ∆ΜΤΣ, και µέγιστη δόση 
60mg/ηµερησίως για ΙΨ∆ και διαταραχή πανικού. Εποµένως, η ΕΦΙ/CHMP συνέστησε την ανάλογη 
τροποποίηση της ενότητας 4.2 (∆οσολογία και Τρόπος Χορήγησης) της ΠΧΠ. Επιπλέον, η 
ΕΦΙ/CHMP συµφώνησε ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην ενότητα 5.1 (Φαρµακοδυναµικές 
ιδιότητες) της ΠΧΠ πληροφορίες σχετικά µε τις µελέτες απόκρισης της δόσης. 
 
Αποτελεσµατικότητα σε παιδιά 
∆εν επιτρέπεται επί του παρόντος η χρήση της παροξετίνης σε παιδιά και εφήβους σε κανένα κράτος 
µέλος της ΕΕ. Η ΕΦΙ/CHMP συµπέρανε από τα στοιχεία που παρείχαν οι ΚΑΚ ότι η 
αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους µε µείζονα καταθλιπτική διαταραχή που 
συµπεριλήφθηκαν στις δοκιµές δεν έχει αποδειχθεί. Αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της 
παροξετίνης για τη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και της διαταραχής κοινωνικού 
άγχους/κοινωνικής φοβίας, τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που 
παρείχαν οι ΚΑΚ στην ΕΦΙ/CHMP, δε διενεργήθηκε καµία µελέτη σε παιδιά και εφήβους για τις 
άλλες ενδείξεις που έχουν εγκριθεί για ενήλικες. ∆εν υποβλήθηκαν δεδοµένα µακροπρόθεσµων 
µελετών. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η ΕΦΙ/CHMP ανασκόπησε τη γενική εικόνα ασφάλειας των φαρµακευτικών προϊόντων που 
περιέχουν παροξετίνη. Η ΕΦΙ/CHMP συζήτησε για την ασφάλεια των φαρµακευτικών προϊόντων που 
περιέχουν παροξετίνη βάσει των αναφορών αξιολόγησης που υποβλήθηκαν από τον εισηγητή και τον 
αναπληρωτή εισηγητή και των δεδοµένων που παρουσιάστηκαν από τους ΚΑΚ. Τα κύρια θέµατα 
ασφάλειας που συζητήθηκαν περιλαµβάνουν τον κίνδυνο αυτοχειρίας και τον κίνδυνο αντιδράσεων 
στέρησης. 
 
Τάσεις αυτοχειρίας, αυτοκαταστροφική και εχθρική συµπεριφορά  
Ενήλικες 
Με βάση τα στοιχεία αξιολόγησης από κλινικές δοκιµές και την εµπειρία µετά την κυκλοφορία του 
φαρµάκου στην αγορά, η ΕΦΙ/CHMP κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, αναφορικά µε την παροξετίνη, 
υπάρχει πιθανότητα αυξηµένου κινδύνου για συµπεριφορά που σχετίζεται µε την αυτοχειρία σε 
νεαρούς ενήλικες (ηλικίας 18-29 ετών), παρόλο που ο αυξηµένος κίνδυνος δεν ήταν στατιστικά 
σηµαντικός. 
 
∆εν παρατηρήθηκε παρόµοια αύξηση σε µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες. Τα αποτελέσµατα από 
παρατηρητικές µελέτες υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος αυτοχειρίας σε ασθενείς 
στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί η παροξετίνη, και οι αναφορές µετά την κυκλοφορία του 
φαρµακευτικού προϊόντος υποδεικνύουν επίσης χαµηλά ποσοστά συµπεριφορών που σχετίζονται µε 
την αυτοχειρία. Οι κλινικές δοκιµές παρουσιάζουν επίσης χαµηλά ποσοστά τόσο στους 
καταθλιπτικούς ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρµακο όσο και σε εκείνους που έλαβαν παροξετίνη. 
Τα ποσοστά σε ασθενείς µε άλλες διαταραχές στις οποίες ενδείκνυται η παροξετίνη ήταν εξίσου 
χαµηλά. 
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Παιδιά και έφηβοι 
Τα συνολικά δεδοµένα από κλινικές δοκιµές υποδεικνύουν αυξηµένο κίνδυνο συµπεριφορών που 
σχετίζονται µε αυτοχειρία και εχθρότητα στον παιδιατρικό πληθυσµό (ηλικίας 7-17 ετών). Η 
συχνότητα πιθανών περιστατικών που σχετίζονταν µε αυτοχειρία και αυτοκαταστροφή στην οµάδα 
παροξετίνης ήταν 2-3 µεγαλύτερη από εκείνη στην οµάδα εικονικού φαρµάκου, ενώ η συχνότητα 
περιστατικών εχθρότητας στην οµάδα παροξετίνης ήταν 6 φορές µεγαλύτερη από τη συχνότητα στην 
οµάδα του εικονικού φαρµάκου. Οι συµπεριφορές που σχετίζονταν µε αυτοχειρία οι οποίες 
συνδέθηκαν µε την παροξετίνη στις κλινικές δοκιµές είναι πιο εµφανείς στις µελέτες κατάθλιψης από 
ό,τι στις µελέτες ΙΨ∆ ή ∆ΚΑ. Τα περιστατικά εχθρικής συµπεριφοράς είναι πιο εµφανή σε µελέτες 
ΙΨ∆ από ό,τι στις µελέτες κατάθλιψης. Ενόψει αυτών των ευρηµάτων, η ΕΦΙ/CHMP θεώρησε ότι θα 
πρέπει να συµπεριληφθεί στην ενότητα 4.4 (Ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά τη 
χρήση) της ΠΧΠ µια αναφορά που θα συνιστά να µη χρησιµοποιείται η παροξετίνη σε παιδιά και 
εφήβους, και ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην ενότητα 4.8 (Ανεπιθύµητες ενέργειες) της ΠΧΠ 
πληροφορίες σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ενέργειες από παιδιατρικές κλινικές δοκιµές.  
 
Νέα διαθέσιµα δεδοµένα µετά τη γνωµοδότηση της επιτροπής φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση (CHMP) 
στις 22 Απριλίου 2004: Μελέτες GPRD  
Το Ηνωµένο Βασίλειο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά µε το 
παραπεµπτικό για την παροξετίνη σύµφωνα µε το άρθρο 31, µετά τη γνωµοδότηση της  CHMP στις 
22 Απριλίου 2004, ενηµέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσµατα τριών νέων µελετών, τα 
οποία ήρθαν στο φως και συνδέονται άµεσα µε το εν λόγω θέµα. Η Επιτροπή, σε συνέχεια της 
συνεδρίασης της µόνιµης επιτροπής, ζήτησε από την CHMP να επανεξετάσει τα νέα δεδοµένα.  
 
Τα νέα αυτά στοιχεία που επανεξέτασε η CHMP περιλαµβάνουν στοιχεία από τρεις µελέτες (µια 
δηµοσιευµένη και δύο αδηµοσίευτες µελέτες) που προέρχονται από τη βάση δεδοµένων General 
Practice Research Database (GPRD) του ΗΒ. Στις µελέτες αυτές διερευνήθηκε ο κίνδυνος εκδήλωσης 
συµπεριφορών αυτοκτονίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η διάπραξη αυτοχειρίας, η απόπειρα 
αυτοκτονίας και ο αυτοκτονικός ιδεασµός και οι οποίες συνδέονται µε τη χρήση ποικίλων 
αντικαταθλιπτικών φαρµάκων. Παρόλο που και οι τρεις αναλύσεις βασίστηκαν σε στοιχεία από την 
ίδια βάση δεδοµένων, διαφέρουν σε ορισµένο βαθµό σε ό,τι αφορά τον σχεδιασµό, τους ορισµούς, τα 
συγκεκριµένα προϊόντα που συγκρίθηκαν και το χρονοδιάγραµµα εντός του οποίου εξετάστηκαν τα 
στοιχεία των ασθενών. Κατ’ουσίαν, εφαρµόστηκαν παρόµοιες µέθοδοι για την εξέταση των διαφορών 
όσον αφορά τον κίνδυνο περιπτώσεων αυτοκτονίας σε ασθενείς ιατρών παθολόγων, στους οποίους 
χορηγήθηκαν διάφορα αντικαταθλιπτικά φάρµακα.  
 
Για τους ενήλικες, καµία µελέτη δεν κατέδειξε ουσιαστική διαφορά ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης 
συµπεριφορών αυτοκτονίας µεταξύ ασθενών που έλαβαν διάφορα αντικαταθλιπτικά φάρµακα ή 
αντικαταθλιπτικά φάρµακα διαφόρων κατηγοριών (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρµακα – TCA 
έναντι εκλεκτικών αναστολέων της επαναπρόσληψης σεροτονίνης έναντι άλλων αντικαταθλιπτικών 
φαρµάκων). Για τα παιδιά και τους εφήβους, παρόλο που δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
αυτοχειρίας, επισηµάνθηκε αυξηµένος κίνδυνος συµπεριφορών αυτοκτονίας και αυτοτραυµατισµού 
στους ασθενείς που έλαβαν εκλεκτικούς αναστολείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης (ΕΑΕΣ) σε 
σύγκριση µε εκείνους που έλαβαν τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρµακα και στους ασθενείς που 
έλαβαν παροξετίνη έναντι των ασθενών που έλαβαν άλλα ΕΑΕΣ. Οι προαναφερόµενες µελέτες δεν 
κατέδειξαν σηµαντική στατιστική αύξηση των περιπτώσεων που σχετίζονται µε αυτοκτονία και 
αυτοτραυµατισµό στους ενήλικες νεαρής ηλικίας. Επίσης, σε µία από τις µελέτες διερευνήθηκε η 
σχέση µεταξύ του κινδύνου αυτοκτονίας και της ένδειξης. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα, η σχέση 
κινδύνου αυτοκτονίας και παροξετίνης φαίνεται να είναι σηµαντική µόνον µεταξύ των ασθενών που 
έπασχαν στο παρελθόν από κατάθλιψη αλλά όχι µεταξύ των ασθενών που έπασχαν στο παρελθόν από 
κατάθλιψη και άγχος ή µόνον από άγχος.  
 
Με βάση τα νέα στοιχεία που αξιολογήθηκαν, η CHMP κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

- Τα νέα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις µελέτες GPRD είναι πιο επιρρεπή σε 
παραπλανητικές εκτιµήσεις, π.χ. σύγχυση ενδείξεων (confounding by indication), σε σύγκριση 
µε τα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις κλινικές δοκιµές. Συνεπώς, παρότι τα 
δεδοµένα των µελετών GPRD δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα πορίσµατα των κλινικών 



CHMP/187488/2004 55/76 EMEA 2005 

δοκιµών όσον αφορά τον αυξηµένο κίνδυνο σε ασθενείς που πάσχουν από αγχώδεις 
διαταραχές ή σε ενηλίκους νεαρής ηλικίας, το γεγονός ότι διαπιστώθηκε κίνδυνος στις 
κλινικές δοκιµές αιτιολογεί την προειδοποίηση στην ΠΧΠ για τον κίνδυνο 
αυτοκτονίας/αυτοκτονικού ιδεασµού σε παιδιά και εφήβους, ανεξάρτητα από την ένδειξη, και 
την προειδοποίηση για τους ενηλίκους νεαρής ηλικίας. 

- Αυξηµένος κίνδυνος παρουσίασης συµπεριφορών που συνδέονται µε την αυτοκτονία σε 
παιδιά και εφήβους διαπιστώθηκε ήδη στις κλινικές δοκιµές και µε βάση τα δεδοµένα µετά 
την κυκλοφορία στην αγορά. Συνεπώς η CHMP έκρινε ότι τα νέα δεδοµένα δεν παρείχαν νέα 
αποδεικτικά στοιχεία ως προς το θέµα αυτό. 

 
Με βάση τα προαναφερόµενα συµπεράσµατα, η CHMP επιβεβαίωσε τα προηγούµενα πορίσµατα 
σχετικά µε τον κίνδυνο εκδήλωσης συµπεριφοράς αυτοκτονίας σε ασθενείς που λαµβάνουν 
παροξετίνη. Ως εκ τούτου, η CHMP συµπέρανε ότι η ισχύουσα εγκεκριµένη δήλωση στο τµήµα 4.4 
της ΠΧΠ (Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες  προφυλάξεις κατά τη χρήση), σύµφωνα µε την 
οποία η παροξετίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους, καθώς και η προειδοποίηση για 
τους ενηλίκους νεαρής ηλικίας πρέπει να παραµείνουν ως έχουν.    
 
Αντιδράσεις στέρησης 
Ενήλικες 
Τα διαθέσιµα στοιχεία από κλινικές µελέτες, αυθόρµητες αναφορές και δηµοσιευµένη βιβλιογραφία 
δείχνουν ότι οι αντιδράσεις στέρησης είναι συνήθεις, όταν διακόπτεται η θεραπεία παροξετίνης. Σε 
κλινικές δοκιµές παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες κατά τη διακοπή της θεραπείας σε 30% των 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία µε παροξετίνη, σε σύγκριση µε 20% των ασθενών που έλαβαν εικονικό 
φάρµακο. 
 
Οι πιο συνηθισµένες ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρονται περιλαµβάνουν ζαλάδα, αισθητικές 
διαταραχές, διαταραχές ύπνου, άγχος και κεφαλαλγία. Έχουν αναφερθεί και άλλες αντιδράσεις 
στέρησης κατά τη διακοπή της παροξετίνης, οι οποίες περιλαµβάνουν ταραχή, ναυτία, τρόµο, 
σύγχυση, εφίδρωση, διάρροια, ταχυπαλµία, συναισθηµατική αστάθεια, οξυθυµία και διαταραχές 
όρασης. Γενικά, τα περιστατικά αυτά είναι ήπια έως µέτρια, παρουσιάζονται κατά την πρώτη 
εβδοµάδα της διακοπής της θεραπείας και επιλύονται εντός δύο εβδοµάδων. Ωστόσο, ενδέχεται να 
είναι σοβαρής έντασης και παρατεταµένης διάρκειας (2-3 µήνες ή περισσότερο) σε σηµαντικό αριθµό 
ατόµων. Τα δεδοµένα που αξιολογήθηκαν δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη σηµείων εξάρτησης από την 
παροξετίνη. 
 
Η ανάλυση των διαθέσιµων δεδοµένων από κλινικές δοκιµές και αυθόρµητες αναφορές δεδοµένων 
υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος αντιδράσεων στέρησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειας και της δόσης της θεραπείας και του ρυθµού µείωσης της δόσης. 
Συνεπώς, οι ασθενείς που λαµβάνουν υψηλότερες δόσεις, θεραπεία µεγαλύτερης διάρκειας και οι 
ασθενείς των οποίων η θεραπεία διακόπτεται απότοµα, ενδέχεται να αντιµετωπίσουν αυξηµένο 
κίνδυνο συµπτωµάτων στέρησης κατά τη διακοπή της θεραπείας µε παροξετίνη.  
 
Η ΕΦΙ/CHMP, λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα αυτά, θεώρησε ότι θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν στις αντίστοιχες ενότητες της ΠΧΠ οδηγίες σχετικά µε τη διακοπή της παροξετίνης 
(µείωση της τιτλοδότησης), µια προειδοποίηση και µια περιγραφή των συµπτωµάτων στέρησης που 
παρουσιάζονται κατά τη διακοπή της παροξετίνης, και ότι πρέπει να καταστούν διαθέσιµες οι 
κατάλληλες φαρµακευτικές µορφές/περιεκτικότητες που θα διευκολύνουν την τιτλοδότηση. 
 
Παιδιά και έφηβοι 
Σε κλινικές δοκιµές, το 28% των ασθενών που έλαβαν παροξετίνη ανέφεραν συµπτώµατα στέρησης 
σε σύγκριση µε το 19% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρµακο. Τα συνηθέστερα συµπτώµατα 
στέρησης σε παιδιά και εφήβους περιλάµβαναν κεφαλαλγίες, ζάλη, ναυτία, νευρικότητα και κοιλιακό 
άλγος. Τα περισσότερα συµπτώµατα στέρησης ήταν ήπια ή µέτρια. ∆εν κρίθηκε απαραίτητη η 
επανέναρξη της θεραπευτικής αγωγής για κανένα σύµπτωµα. ∆εν παρουσιάστηκε καµία ένδειξη 
σηµείων εξάρτησης από την παροξετίνη, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα µακροπρόθεσµων 
µελετών. 
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Κύηση/Νεογνά 
Η ΕΦΙ/CHMP ανασκόπησε τα διαθέσιµα δεδοµένα από τη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία και τις 
αυθόρµητες αναφορές σχετικά µε αντιδράσεις στέρησης σε νεογνά, οι µητέρες των οποίων έλαβαν 
παροξετίνη κατά την κύηση. Ενδέχεται να παρουσιαστούν συµπτώµατα, όπως αναπνευστική 
δυσφορία, κυάνωση, άπνοια, παροξυσµός, αστάθεια θερµοκρασίας, δυσκολία στη σίτιση, έµετος, 
υπογλυκαιµία, υπερτονία, υποτονία, αύξηση των αντανακλαστικών, τρόµος, νευρικότητα, οξυθυµία, 
λήθαργος, συνεχές κλάµα, υπνηλία και δυσκολία στον ύπνο. 
 
Η ΕΦΙ/CHMP θεώρησε, µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην 
ενότητα 4.6 (Κύηση και γαλουχία) της ΠΧΠ τα παραπάνω στοιχεία, σχετικά µε τα συµπτώµατα που 
µπορεί να προκύψουν σε νεογνά µετά τη λήψη παροξετίνης από τη µητέρα στα τελευταία στάδια της 
κύησης. 
 
Ακαθησία 
Τα διαθέσιµα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων από κλινικές δοκιµές, υποδεικνύουν 
ότι η χρήση παροξετίνης συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο ακαθησίας. Η διαταραχή αυτή είναι 
πιθανότερο να προκύψει κατά τις πρώτες εβδοµάδες της φαρµακευτικής αγωγής. 
 
Μετά τη µελέτη των παραπάνω στοιχείων, η ΕΦΙ/CHMP κατέληξε στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να 
συµπεριληφθεί στην ενότητα 4.4 (Ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση) 
της ΠΧΠ µια προειδοποίηση, στην οποία θα αντικατοπτρίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ακαθησίας σε 
ασθενείς που λαµβάνουν θεραπεία µε παροξετίνη. 
 
Μακροπρόθεσµη ασφάλεια για παιδιά 
Η ΕΦΙ/CHMP σηµείωσε ότι τα µακροπρόθεσµα δεδοµένα ασφαλείας για παιδιά και εφήβους που 
αφορούν την ανάπτυξη, την ωρίµανση και τη γνωστική ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη 
συµπεριφοράς είναι ελλιπή. 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ/ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
Το συµπέρασµα της ΕΦΙ/CHMP, αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα, ήταν ότι η παροξετίνη είναι 
αποτελεσµατική στη θεραπεία µείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, 
διαταραχής πανικού µε και χωρίς αγοραφοβία, διαταραχής κοινωνικού άγχους/κοινωνικής φοβίας, 
διαταραχής γενικευµένου άγχους και διαταραχής µετα-τραυµατικού στρες σε ενήλικες. Επίσης, η 
ΕΦΙ/CHMP κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και 
εφήβους µε µείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης 
για τη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και της διαταραχής κοινωνικού 
άγχους/κοινωνικής φοβίας σε αυτό τον πληθυσµό, τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ανεπαρκή. ∆εν 
υπάρχουν διαθέσιµες µελέτες σε παιδιά και εφήβους σχετικά µε τις άλλες ενδείξεις που έχουν εγκριθεί 
για ενήλικες.  
Τα δεδοµένα από κλινικές δοκιµές, σε σχέση µε την ασφάλεια, καταδεικνύουν ότι η παροξετίνη 
συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο συµπεριφορών που σχετίζονται µε αυτοχειρία και εχθρότητα στον 
παιδιατρικό πληθυσµό (ηλικίας 7-17 ετών). Βάσει των δεδοµένων από κλινικές δοκιµές και την 
εµπειρία µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου στην αγορά, υπάρχει πιθανότητα αυξηµένου κινδύνου 
συµπεριφοράς που σχετίζεται µε αυτοχειρία, όταν η παροξετίνη λαµβάνεται από νεαρούς ενήλικες 
(ηλικίας 18-29 ετών). Η παροξετίνη σχετίζεται µε αντιδράσεις στέρησης, οι οποίες µπορεί να είναι 
σοβαρής έντασης και παρατεταµένης διάρκειας. Η χρήση της παροξετίνης έχει συνδεθεί µε την 
ανάπτυξη ακαθησίας. 
 
Συνεπώς, η ΕΦΙ/CHMP θεώρησε ότι η στάθµιση οφελών/κινδύνων των φαρµακευτικών προϊόντων 
που περιέχουν παροξετίνη στις συµπεφωνηµένες ενδείξεις είναι ευνοϊκή και ότι θα πρέπει να 
διατηρηθούν οι άδειες κυκλοφορίας σύµφωνα µε: 
 
1. Την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ της 

Γνωµοδότησης της ΕΦΙ/CHMP µε έµφαση στα ακόλουθα: 
 
• Θεραπευτικές ενδείξεις 
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Θεραπεία 
- Μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου  
- Ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής  
- ∆ιαταραχής πανικού µε και χωρίς αγοραφοβία 
- ∆ιαταραχής κοινωνικού άγχους /Κοινωνικής φοβίας 
- ∆ιαταραχής γενικευµένου άγχους 
- ∆ιαταραχής µετα-τραυµατικού στρες 
 
• ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
Αναθεώρηση της διατύπωσης αναφορικά µε τη δυνατότητα αύξησης της συνιστώµενης δόσης, εάν 
παρατηρηθεί ανεπαρκής απόκριση έπειτα από ορισµένες εβδοµάδες θεραπείας µε τη συνιστώµενη 
δόση. 
Ενίσχυση των προειδοποιήσεων αναφορικά µε τα συµπτώµατα στέρησης που παρατηρούνται κατά τη 
διακοπή της παροξετίνης και την ανάγκη για µείωση της τιτλοδότησης. 
Συµπερίληψη των στοιχείων που αφορούν την έλλειψη αποτελεσµατικότητας και τον αυξηµένο 
κίνδυνο συµπεριφορών που σχετίζονται µε αυτοχειρία και εχθρότητα σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 
7-17 ετών). 
 
• Ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση 
Συµπερίληψη/ενίσχυση των προειδοποιήσεων που αφορούν την έλλειψη αποτελεσµατικότητας και τον 
αυξηµένο κίνδυνο συµπεριφορών που σχετίζονται µε αυτοχειρία και εχθρότητα σε παιδιά και εφήβους 
(ηλικίας 7-17 ετών), αυτοχειρία/ιδεασµό αυτοχειρίας και συµπτώµατα στέρησης. 
 
• Κύηση και γαλουχία 
Συµπερίληψη στοιχείων για τα συµπτώµατα που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε νεογνά έπειτα από 
χρήση παροξετίνης από τη µητέρα κατά τα τελευταία στάδια της κύησης. 
 
• Ανεπιθύµητες ενέργειες 
Επέκταση των συµπτωµάτων στέρησης που παρατηρούνται κατά τη διακοπή της θεραπείας 
παροξετίνης και συµπερίληψη των πληροφοριών σχετικά µε ανεπιθύµητες ενέργειες από παιδιατρικές 
κλινικές δοκιµές. 
 
• Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
Συµπερίληψη των στοιχείων που αφορούν τη µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης 
και τις µελέτες απόκρισης δόσης. 
 
2. Τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτηµα IV της γνωµοδότησης της ΕΦΙ/CHMP, 

συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής Περιοδικών Ενηµερωτικών Αναφορών Ασφάλειας ανά 
εξάµηνο κατά τα δύο επόµενο χρόνια. 

 
Η CHMP, αφού εξέτασε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που ήρθαν στο φως µετά τη γνωµοδότηση στις 
22 Απριλίου 2004, συµπέρανε ότι τα δεδοµένα αυτά δεν µεταβάλλουν τα προηγούµενα συµπεράσµατα 
και συστάσεις.  



CHMP/187488/2004 58/76 EMEA 2005 

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα 
 
- Η Επιτροπή µελέτησε την αναφορά που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 31 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, για τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν παροξετίνη. 
 
- Η Επιτροπή έκρινε ότι τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν παροξετίνη είναι αποτελεσµατικά 
στη θεραπεία µείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, διαταραχής 
πανικού µε και χωρίς αγοραφοβία, διαταραχής κοινωνικού άγχους/κοινωνικής φοβίας, διαταραχής 
γενικευµένου άγχους και διαταραχής µετα-τραυµατικού στρες σε ενήλικες. 
 
- Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα σε παιδιά και εφήβους µε µείζονα 
καταθλιπτική διαταραχή. Αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης για τη θεραπεία της 
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και της διαταραχής κοινωνικού άγχους/κοινωνικής φοβίας σε αυτό 
τον πληθυσµό, τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ανεπαρκή. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες µελέτες σε παιδιά και 
εφήβους σχετικά µε τις άλλες ενδείξεις που έχουν εγκριθεί για ενήλικες.  
 
- Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια των φαρµακευτικών προϊόντων 
που περιέχουν παροξετίνη. Η παροξετίνη συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο συµπεριφορών που 
σχετίζονται µε αυτοχειρία και εχθρότητα στον παιδιατρικό πληθυσµό (ηλικίας 7-17 ετών), µε 
πιθανότητα αυξηµένου κινδύνου συµπεριφορών που σχετίζονται µε την αυτοχειρία σε νεαρούς 
ενήλικες (ηλικίας 18-29 ετών), και συνδέεται επίσης µε αντιδράσεις στέρησης, οι οποίες µπορεί να 
είναι σοβαρής έντασης και παρατεταµένης διάρκειας καθώς και µε την ανάπτυξη ακαθησίας. 
 
- Η Επιτροπή έκρινε, συνεπώς, ότι η στάθµιση οφελών/κινδύνων των φαρµακευτικών προϊόντων που 
περιέχουν παροξετίνη είναι ευνοϊκή στη θεραπεία µείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, 
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, διαταραχής πανικού µε και χωρίς αγοραφοβία, διαταραχής 
κοινωνικού άγχους/κοινωνικής φοβίας, διαταραχής γενικευµένου άγχους και διαταραχής µετα-
τραυµατικού στρες σε ενήλικες. 
 
Συνεπώς, η ΕΦΙ/CHMP εισηγείται τη διατήρηση των αδειών κυκλοφορίας για τα φαρµακευτικά 
προϊόντα που περιέχουν παροξετίνη, τα οποία αναφέρονται στο παράρτηµα I όπως τροποποιήθηκε, 
σύµφωνα µε την ΠΧΠ που ορίζεται στο παράρτηµα III και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παράρτηµα IV. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Σηµείωση: Το παρόν SPC (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ) αποτελούσε παράρτηµα 
της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε  το παραπεµπτικό σύµφωνα µε το ΄Αρθρο 31 που 
αφορά τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν παροξετίνη . Τα κείµενα ήταν τότε έγκυρα. 

 
Μετά την Απόφαση της Επιτροπής, οι Αρµόδιες Αρχές του Κράτους Μέλους θα ενηµερώσουν 
τις πληροφορίες του προϊόντος όπως απαιτείται. Ως εκ τούτου, το παρόν SPC πιθανά να µην 

αντανακλά το τρέχον κείµενο. 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
{Επινοηθείσα ονοµασία} {Περιεκτικότητα} {Φαρµακοτεχνική µορφή} 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Κάθε <δισκίο> <δισκίο επικαλυµµένο> <δισκίο επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο περιέχει <10 mg> <20 
mg> <30 mg> <40 mg> παροξετίνη 
Κάθε ml <πόσιµου διαλύµατος> <πόσιµου εναιωρήµατος> περιέχει <2 mg> παροξετίνη 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
<∆ισκίο> <∆ισκίο επικαλυµµένο> <∆ισκίο επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο> 
<Πόσιµο διάλυµα> <Πόσιµο εναιώρηµα> 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Θεραπεία των: 
- Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο  
- Ιδεοληπτική Ψυχαναγκαστική ∆ιαταραχή 
- ∆ιαταραχή Πανικού µε και χωρίς αγοραφοβία 
- Κοινωνικές Αγχώδεις ∆ιαταραχές/Κοινωνική φοβία 
- Γενικευµένη Αγχώδης ∆ιαταραχή  
- Μετατραυµατικό στρες  
 
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 
 
Συνιστάται η παροξετίνη να χορηγείται άπαξ ηµερησίως το πρωί µαζί µε το φαγητό. <Το δισκίο θα 
πρέπει να καταπίνεται παρά να µασιέται.><Ανακινείστε τη φιάλη πριν τη χρήση.> 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
ΜΕΙΖΟΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ 
 
Η συνιστώµενη δόση είναι 20 mg ηµερησίως. 
Γενικά, η βελτίωση του ασθενούς ξεκινά µετά από µια εβδοµάδα, αλλά γίνεται εµφανής µόνο από τη 
δεύτερη εβδοµάδα θεραπείας. 
 
Όπως µε όλα τα αντικαταθλιπτικά ιατρικά προϊόντα, η δοσολογία θα πρέπει να αναθεωρείται και να 
προσαρµόζεται εάν αυτό απαιτείται εντός 3 έως 4 εβδοµάδων από την έναρξη της θεραπείας και 
έκτοτε όπως κρίνεται κλινικά σωστό. Σε µερικούς ασθενείς µε µη ικανοποιητική ανταπόκριση στα 20 
mg, η δόση µπορεί να αυξηθεί σταδιακά µέχρι τη µέγιστη των 50 mg ηµερησίως σε βήµατα των 10 
mg ανάλογα µε την ανταπόκριση του ασθενή. 
 
Ασθενείς µε κατάθλιψη θα πρέπει να θεραπεύονται για µία επαρκή περίοδο τουλάχιστον 6 µηνών για 
να εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθεροι συµπτωµάτων.  
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Ι∆ΕΟΛΗΠΤΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ 
 
Η συνιστώµενη δόση είναι 40 mg ηµερησίως. Οι ασθενείς πρέπει να ξεκινούν µε 20 mg/ηµερησίως 
και η δόση µπορεί να αυξάνεται σταδιακά κατά 10 mg µέχρι την συνιστώµενη δόση. Εαν µετά από 
µερικές εβδοµάδες στη συνιστώµενη δόση δεν παρατηρηθεί ικανοποιητική ανταπόκριση, µερικοί 
ασθενείς µπορεί να ωφεληθούν µε αύξηση της δόσης τους σταδιακά έως µία µέγιστη 60 
mg/ηµερησίως.  
 
Οι ασθενείς µε ιδεοληπτική ψυχαναγκαστική διαταραχή θα πρέπει να αντιµετωπίζονται για µία 
επαρκή περίοδο για να εξασφαλισθεί ότι είναι ελεύθεροι συµπτωµάτων. Αυτή η περίοδος µπορεί να 
είναι µερικοί µήνες ή ακόµα περισσότερο (βλ. λήµµα 5.1 Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες). 
 
∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ 
 
Η συνιστώµενη δόση είναι 40 mg ηµερησίως . Οι ασθενείς θα πρέπει να ξεκινούν µε 10 
mg/ηµερησίως και η δόση σταδιακά να αυξάνεται µε βήµατα των 10 mg ανάλογα µε την ανταπόκριση 
του ασθενούς µέχρι την συνιστώµενη δόση. Μία χαµηλή δόση έναρξης συνιστάται για την 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επιδείνωσης της συµπτωµατολογίας,η οποία γενικά αναγνωρίζεται 
ότι µπορεί να συµβεί νωρίς κατά τη θεραπεία της διαταραχής. Εαν µετά από µερικές εβδοµάδες στη 
συνιστώµενη δόση δεν παρατηρηθεί ικανοποιητική ανταπόκριση, µερικοί ασθενείς µπορεί να 
ωφεληθούν µε αύξηση της δόσης τους σταδιακά έως µία µέγιστη 60 mg/ηµερησίως.  
Ασθενείς µε διαταραχή πανικού θα πρέπει να θεραπεύονται για µία επαρκή περίοδο για να 
εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθεροι συµπτωµάτων. Αυτή η περίοδος µπορεί να είναι µερικοί µήνες ή 
περισσότερο. (βλ. λήµµα 5.1 Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες).  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΧΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΟΒΙΑ 
 
Η συνιστώµενη δόση είναι 20 mg ηµερησίως. Εαν µετά από µερικές εβδοµάδες στη συνιστώµενη 
δόση δεν παρατηρηθεί ικανοποιητική ανταπόκριση, µερικοί ασθενείς µπορεί να ωφεληθούν µε αύξηση 
της δόσης τους σταδιακά µε βήµατα των 10 mg έως µία µέγιστη 50 mg/ηµερησίως.  
Η µακροχρόνια χρήση θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά (βλ. λήµµα 5.1 Φαρµακοδυναµικές 
Ιδιότητες).  
 
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ  
 
Η συνιστώµενη δόση είναι 20 mg ηµερησίως. Εαν µετά από µερικές εβδοµάδες στη συνιστώµενη 
δόση δεν παρατηρηθεί ικανοποιητική ανταπόκριση, µερικοί ασθενείς µπορεί να ωφεληθούν µε αύξηση 
της δόσης τους σταδιακά µε βήµατα των 10 mg έως µία µέγιστη 50 mg/ηµερησίως. Η µακροχρόνια 
χρήση θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά (βλ. λήµµα 5.1 Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες).  
 
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 
 
Η συνιστώµενη δόση είναι 20 mg ηµερησίως. Εαν µετά από µερικές εβδοµάδες στη συνιστώµενη 
δόση δεν παρατηρηθεί ικανοποιητική ανταπόκριση, µερικοί ασθενείς µπορεί να ωφεληθούν µε αύξηση 
της δόσης τους σταδιακά µε βήµατα των 10 mg έως µία µέγιστη 50 mg/ηµερησίως. Η µακροχρόνια 
χρήση θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά (βλ. λήµµα 5.1 Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες).  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗΣ  
 
Απότοµη διακοπή θα πρέπει να αποφεύγεται (βλ. λήµµα 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες 
Προφυλάξεις κατά τη Χρήση και λήµµα 4.8 Ανεπιθύµητες Ενέργειες). Η φάση ελάττωσης της 
δοσολογίας που χρησιµοποιήθηκε σε κλινικές δοκιµές περιελάµβανε ελάττωση της ηµερήσιας δόσης 
κατά 10 mg σε διαστήµατα της µίας εβδοµάδας. Αν συµβούν µη ανεκτά συµπτώµατα µετά την 
ελάττωση της δόσης ή κατά τη διακοπή της θεραπείας, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο 
επαναχορήγησης της προηγούµενης συνταγογραφηµένης δόσης. Μεταγενέστερα, ο θεράπων ιατρός 
µπορεί να συνεχίσει την ελάττωση της δόσης, αλλά µε έναν πιο βαθµιαίο ρυθµό.  
 
Ειδικοί πληθυσµοί: 
 
• Ηλικιωµένοι 
Αυξηµένες συγκεντρώσεις παροξετίνης πλάσµατος µπορεί να παρατηρηθούν σε ηλικιωµένους, αλλά 
το εύρος των συγκεντρώσεων επικαλύπτει αυτό που παρατηρείται σε νεαρότερα άτοµα. Ο καθορισµός 
της δοσολογίας θα πρέπει να ξεκινά µε τη δόση έναρξης του ενήλικα. Αύξηση της δόσης µπορεί να 
είναι χρήσιµη σε µερικούς ασθενείς, αλλά η µέγιστη δόση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 mg 
ηµερησίως.  
 
• Παιδιά και έφηβοι (7-17 ετών) 
Η παροξετίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στη θεραπεία παιδιών και εφήβων καθώς έχει βρεθεί σε 
ελεγχόµενες κλινικές µελέτες ότι η παροξετίνη σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο για αυτοκτονική 
συµπεριφορά και επιθετικότητα. Επιπρόσθετα, σε αυτές τις µελέτες δεν έχει επαρκώς καταδειχθεί 
αποτελεσµατικότητα (βλ. λήµµα 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες Προφυλάξεις κατά τη 
Χρήση και λήµµα 4.8 Ανεπιθύµητες Ενέργειες).  
 
• Παιδιά ηλικίας µικρότερης των 7 ετών 
∆εν έχει µελετηθεί η χρήση της παροξετίνης σε παιδιά µικρότερα των 7 ετών. ∆ε θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται η παροξετίνη εφόσον δεν έχει τεκµηριωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα σε 
αυτήν την ηλικιακή οµάδα.  
 
• Νεφρική/ηπατική ανεπάρκεια 
Αυξηµένες συγκεντρώσεις παροξετίνης πλάσµατος µπορεί να παρατηρηθούν σε ασθενείς µε σοβαρή 
νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 30 ml/min) ή σε εκείνους µε ηπατική 
ανεπάρκεια. Για αυτόν το λόγο, η δοσολογία θα πρέπει να περιορίζεται στο κατώτερο όριο του 
δοσολογικού εύρους.  
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4.3 Αντενδείξεις 
 
Γνωστή υπερευαισθησία στην παροξετίνη ή οποιοδήποτε από τα έκδοχα. 
 
Η παροξετίνη αντενδείκνυται σε συνδυασµό µε αναστολείς της µονοαµινιξειδάσης (MAOI ). Η 
θεραπεία µε παροξετίνη µπορεί να ξεκινήσει : 
 
-  δύο εβδοµάδες µετά τη διακοπή ενός µη αναστρέψιµου MAOI,ή  
 
-  τουλάχιστον 24 ώρες µετά τη διακοπή ενός αναστρέψιµου MAOI (π.χ. µοκλοβεµίδη) 
 
Θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον µία εβδοµάδα µεταξύ της διακοπής της παροξετίνης και της 
έναρξης της θεραπείας µε οποιοδήποτε MAOI.  
 
Η παροξετίνη δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τη θειοριδαζίνη, επειδή, όπως και µε 
άλλα φάρµακα τα οποία αναστέλλουν το ηπατικό ένζυµο CYP450 2D6, η παροξετίνη µπορεί να 
αυξήσει τα επίπεδα της θειοριδαζίνης πλάσµατος (βλ. λήµµα 4.5 Αλληλεπίδραση µε άλλα 
φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης). Η χορήγηση µόνο της θειοριδαζίνης 
µπορεί να οδηγήσει σε παράταση του QTc διαστήµατος που συνδέεται µε σοβαρή κοιλιακή αρρυθµία 
όπως η πολύµορφη κοιλιακή ταχυκαρδία και ο αιφνίδιος θάνατος. 
 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Η έναρξη της θεραπείας µε παροξετίνη θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή δύο εβδοµάδες µετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας µε ένα µη αναστρέψιµο MAOI ή 24 ώρες µετά τον τερµατισµό της 
θεραπείας µε ένα αναστρέψιµο αναστολέα της MAO. Η δοσολογία της παροξετίνης θα πρέπει να 
αυξάνεται σταδιακά έως την επίτευξη της µέγιστης ανταπόκρισης (βλ. λήµµα 4.3 Αντενδείξεις και 
λήµµα 4.5 Αλληλεπίδραση µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης). 
 
Παιδιά και Έφηβοι (7-17 ετών) 
 
Η παροξετίνη δεν πρέπει να χορηγείται στη θεραπεία παιδιών και εφήβων κάτω των 18 ετών. Σε 
κλινικές δοκιµές αυξηµένες σχετιζόµενες αυτοκτονικές συµπεριφορές (προσπάθειες αυτοκτονίας και 
αυτοκτονικές σκέψεις) και επιθετικότητα (κατεξοχήν επιθετικότητα, αντιθετική συµπεριφορά και 
θυµός) παρατηρήθηκαν συχνότερα σε παιδιά και εφήβους που ελάµβαναν παροξετίνη σε σύγκριση µε 
αυτά που ελάµβαναν εικονικό φάρµακο. Επιπρόσθετα, σε αυτές τις µελέτες δεν έχει επαρκώς 
καταδειχθεί αποτελεσµατικότητα και µακροχρόνια δεδοµένα ασφάλειας σε παιδιά και εφήβους 
σχετικά µε την ανάπτυξη, την ωρίµανση και τη γνωσιακή και συµπεριφορική ανάπτυξη ελλείπουν (βλ. 
λήµµα 4.8 Ανεπιθύµητες Ενέργειες).  
 
Αυτοκτονία/αυτοκτονικός ιδεασµός 
Η κατάθλιψη συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων, αυτοκαταστροφής και 
αυτοκτονία. Ο κίνδυνος αυτός εµµένει µέχρι την επίτευξη σηµαντικής υποχώρησης της νόσου. Καθώς 
µπορεί να µη συµβεί βελτίωση κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων οι ασθενείς θα πρέπει να 
παρακολουθούνται µέχρι να συµβεί βελτίωση . Από τη γενική κλινική εµπειρία µε όλες τις 
αντικαταθλιπτικές θεραπείες, ο κίνδυνος αυτοκτονίας µπορεί να αυξηθεί κατά τα πρώιµα στάδια 
ανάρρωσης.  
 
Άλλες ψυχιατρικές καταστάσεις για τις οποίες συνταγογραφείται η παροξετίνη µπορεί επίσης να 
συνδέονται µε έναν αυξηµένο κίνδυνο αυτοκτονικής συµπεριφοράς. Επιπρόσθετα, αυτές οι 
καταστάσεις µπορεί να συνυπάρχουν µε µείζονα καταθλιπτική διαταραχή. Για αυτόν το λόγο θα 
πρέπει να παίρνονται οι ίδιες προφυλάξεις όταν θεραπεύουµε ασθενείς µε µείζονα καταθλιπτική 
διαταραχή και όταν θεραπεύουµε ασθενείς µε άλλες ψυχιατρικές διαταραχές.  
Ασθενείς µε ιστορικό αυτοκτονικής συµπεριφοράς ή σκέψεων ή εκείνοι που παρουσιάζουν ένα 
σηµαντικό βαθµό αυτοκτονικού ιδεασµού πριν από την έναρξη της θεραπείας, έχουν µεγαλύτερο 
κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων ή αποπειρών, και για αυτό θα πρέπει να παρακολουθούνται 
προσεκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 



CHMP/187488/2004 64/76 EMEA 2005 

 
Υπάρχει πιθανότητα αυξηµένου κινδύνου σχετιζόµενης αυτοκτονικής συµπεριφοράς σε νεαρούς 
ενήλικες ηλικίας 18-29 ετών. Για αυτόν το λόγο, οι νεαροί ενήλικες θα πρέπει να παρακολουθούνται 
στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  
 
∆εν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα σχετικά µε τον κίνδυνο σχετιζόµενης αυτοκτονικής συµπεριφοράς σε 
ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγουµένως θεραπεία, ωστόσο, συνιστάται προσεκτική 
παρακολούθηση.  
 
Οι ασθενείς, (και αυτοί που φροντίζουν τους ασθενείς) θα πρέπει να είναι ενήµεροι σχετικά µε την 
ανάγκη παρακολούθησης για τον κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασµού/συµπεριφοράς ή σκέψεων 
αυτοκαταστροφής και για την αναζήτηση ιατρικής συµβουλής άµεσα, µε την ύπαρξη τέτοιων 
συµπτωµάτων.  
 
Ακαθισία 
Η χρήση της παροξετίνης έχει συσχετιστεί µε την ανάπτυξη ακαθισίας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
µία εσωτερική αίσθηση ανησυχίας και ψυχοκινητικής διαταραχής όπως αδυναµία παραµονής στην 
καθιστή ή όρθια θέση και που συνήθως συνδέεται µε υποκείµενο αίσθηµα δυσφορίας. Αυτό είναι 
περισσότερο πιθανό να συµβεί εντός των πρώτων λίγων εβδοµάδων της θεραπείας.  
 
Σε ασθενείς  που αναπτύσσουν τέτοια συµπτώµατα ή αύξηση της δόσης µπορεί να είναι επιβλαβής. 
 
Σύνδροµο Σεροτονίνης/Νευροληπτικό Κακόηθες Σύνδροµο  
Σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να συµβεί ανάπτυξη του συνδρόµου σεροτονίνης ή συµβάντα 
προσοµοιάζοντα µε κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο σε συνδυασµό µε τη θεραπεία µε παροξετίνη, 
ειδικά όταν χορηγείται σε συνδυασµό µε άλλα σεροτονινεργικά και /ή νευροληπτικά φάρµακα. 
∆εδοµένου ότι αυτά τα σύνδροµα µπορεί να καταλήξουν σε δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή 
καταστάσεις, η θεραπεία µε παροξετίνη θα πρέπει να διακόπτεται αν συµβούν τέτοια επεισόδια (τα 
οποία χαρακτηρίζονται από µία οµάδα συµπτωµάτων όπως υπερθερµία, δυσκαµψία, µυοκλονίες, 
αστάθεια του αυτόνοµου µε πιθανές γρήγορες µεταβολές των ζωτικών σηµείων, µεταβολές της 
διανοητικής κατάστασης συµπεριλαµβανοµένων σύγχυσης, ευερεθιστότητας, υπερβολική ανησυχία 
που µπορεί να καταλήξει σε ντελίριο και κώµα) και θα πρέπει να ξεκινήσει συµπτωµατική θεραπεία. 
Η παροξετίνη δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε πρόδροµα σεροτονίνης (όπως η L-
τρυπτοφάνη, οξιτρυπτάνη) λόγω του κινδύνου σεροτονινεργικού συνδρόµου. (βλ. λήµµατα 4.3 
Αντενδείξεις και 4.5 Αλληλεπίδραση µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές 
αλληλεπίδρασης). 
 
Μανία 
Όπως µε όλα τα αντικαταθλιπτικά , η παροξετίνη θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε 
ασθενείς µε ιστορικό µανίας. Η παροξετίνη θα πρέπει να διακόπτεται σε κάθε ασθενή που εισέρχεται 
σε µανιακή φάση. 
 
Νεφρική /ηπατική ανεπάρκεια: 
Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή σε εκείνους µε ηπατική 
ανεπάρκεια. (βλ. λήµµα 4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης). 
 
∆ιαβήτης 
Σε ασθενείς µε διαβήτη, η θεραπεία µε ένα SSRI µπορεί να µεταβάλει τον γλυκαιµικό έλεγχο. Η 
ινσουλίνη και/ή από του στόµατος υπογλυκαιµική δοσολογία µπορεί να χρειασθεί να ρυθµιστεί. 
 
Επιληψία 
Όπως και µε άλλα αντικαταθλιπτικά, η παροξετίνη πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς 
µε επιληψία. 
 
Σπασµοί  
Συνολικά η επίπτωση των σπασµών σε ασθενείς που θεραπεύονται µε παροξετίνη είναι µικρότερη από 
0,1%. Το φάρµακο θα πρέπει να διακόπτεται σε κάθε ασθενή που θα εµφανίσει σπασµούς. 
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ECT 
Υπάρχει µικρή κλινική εµπειρία της ταυτόχρονης χορήγησης παροξετίνης µε ECT. 
 
Γλαύκωµα 
Όπως και µε άλλα SSRI, σπάνια η παροξετίνη µπορεί να προκαλέσει µυδρίαση και θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε γλαύκωµα κλειστής γωνίας, ή ιστορικό γλαυκώµατος. 
 
Καρδιακές καταστάσεις:  
Οι συνήθεις προφυλάξεις θα πρέπει να παίρνονται σε ασθενείς µε καρδιακά προβλήµατα  
 
Υπονατριαιµία  
Σπάνια έχει αναφερθεί υπονατριαιµία, κυρίως στους ηλικιωµένους. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται 
προσοχή σε εκείνους τους ασθενείς µε κίνδυνο εµφάνισης υπονατριαιµίας π.χ. από συγχορηγούµενα 
φάρµακα και κίρρωση. Γενικά η υπονατριαιµία αναστρέφεται µε τη διακοπή της παροξετίνης.  
 
Αιµορραγία 
Υπάρχουν αναφορές για υποδόριες αιµορραγικές διαταραχές, όπως εκχυµώσεις και πορφύρα µε τους 
SSRI. Άλλες αιµορραγικές εκδηλώσεις π.χ. αιµορραγία γαστρεντερικού έχουν επίσης αναφερθεί. Οι 
ηλικιωµένοι ασθενείς µπορεί να είναι σε αυξηµένο κίνδυνο. 
 
Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς που λαµβάνουν SSRIs ταυτόχρονα µε αντιπηκτικά από του 
στόµατος, φάρµακα που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τη λειτουργία των αιµοπεταλίων ή άλλα 
φάρµακα τα οποία µπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αιµορραγιών (π.χ. άτυπα αντιψυχωσικά όπως 
κλοζαπίνη, φενοθειαζίνες, τα περισσότερα TCA, ακετυλοσαλικυλικό οξύ, NSAID, και αναστολείς 
COX-2 ), καθώς επίσης σε ασθενείς µε ιστορικό αιµορραγικών διαταραχών ή καταστάσεων που 
προδιαθέτουν σε αιµορραγία.  
 
<Παραβενζοϊκά> 
<Το πόσιµο εναιώρηµα της παροξετίνης περιέχει µέθυλο και πρόπυλο υδροξυβενζοϊκό 
(παραβενζοϊκά), τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν κνίδωση. Γενικά καθυστερηµένου τύπου 
αντιδράσεις, όπως δερµατίτιδα εξ' επαφής , αλλά σπάνια άµεσου τύπου αντιδράσεις µε βρογχόσπασµο 
> [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
Συπτώµατα εξ'αποστερήσεως που παρατηρούνται κατά τη διακοπή της θεραπείας µε 
παροξετίνη 
 
Τα συπτώµατα εξ' αποστερήσεως όταν διακόπτεται η θεραπεία είναι συχνά ιδιαίτερα αν η διακοπή 
είναι απότοµη (βλ. λήµµα 4.8 Ανεπιθύµητες Ενέργειες). Σε κλινικές µελέτες οι ανεπιθύµητες ενέργειες 
που παρατηρήθηκαν µε τη διακοπή της θεραπείας εµφανίσθηκαν στο 30 % των ασθενών που έλαβαν 
παροξετίνη συγκριτικά µε το 20 % των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρµακο. Η εµφάνιση των 
συµπτωµάτων εξ' αποστερήσεως δεν είναι η ίδια όπως όταν ένα φάρµακο είναι εθιστικό ή προκαλεί 
εξάρτηση Ο κίνδυνος των συµπτωµάτων εξ' αποστερήσεως µπορεί να εξαρτάται από αρκετούς 
παράγοντες περιλαµβανοµένης της διάρκειας και της δόσης της θεραπείας και του ρυθµού µείωσης 
της δόσης. 
 
Έχουν επίσης αναφερθεί αίσθηµα ζάλης, διαταραχές αισθητικότητας (συµπεριλαµβανοµένων της 
παραισθησίας και του αισθήµατος ηλεκτρικών εκκενώσεων), διαταραχές του ύπνου 
(συµπεριλαµβανοµένων έντονων ονείρων ), ανησυχία ή φόβος, ναυτία, τρόµος, σύγχυση, εφίδρωση, 
κεφαλαλγία, διάρροια, αίσθηµα παλµών, συναισθηµατική αστάθεια, νευρικότητα και οπτικές 
διαταραχές. Γενικά αυτά τα συµπτώµατα είναι ήπια ή µέτρια, ωστόσο, σε µερικούς ασθενείς µπορεί να 
είναι σοβαρής εντάσεως. Συνήθως συµβαίνουν εντός των πρώτων ηµερών µετά τη διακοπή της 
θεραπείας, αλλά υπάρχουν και σπάνιες αναφορές τέτοιων συµπτωµάτων σε ασθενείς οι οποίοι λόγω 
απροσεξίας παρέλειψαν µία δόση. Γενικά αυτά τα συµπτώµατα αυτοπεριορίζονται και συνήθως 
παρέρχονται εντός δύο εβδοµάδων, αν και σε µερικά άτοµα µπορεί να παραταθούν (2-3 µήνες ή και 
περισσότερο). Για αυτόν το λόγο συνιστάται η θεραπεία µε παροξετίνη να διακόπτεται σταδιακά σε 
µία περίοδο µερικών εβδοµάδων ή µηνών, ανάλογα µε τις ανάγκες του ασθενούς. (βλέπε 
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"Συµπτώµατα εξ΄αποστερήσεως που παρατηρούνται µε τη διακοπή της Παροξετίνης", λήµµα 4.2 
∆οσολογία και τρόπος χορήγησης). 
 
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης 
 
Σεροτονινεργικά φάρµακα: Όπως και µε άλλους SSRIs, η ταυτόχρονη χορήγηση µε σεροτονινεργικά 
φάρµακα (συµπεριλαµβανοµένων των MAOI, L-τρυπτοφάνης, τριπτανών, τραµαδόλης, λινεζολίδης,, 
SSRIs, λιθίου και του St. John's Wort – Hypericum perforatum - παρασκευασµάτων) µπορεί να 
οδηγήσουν σε εµφάνιση αποτελεσµάτων που συνδέονται µε την 5-HT (σύνδροµο σεροτονίνης: βλ. 
λήµµα 4.3 Αντενδείξεις και λήµµα 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες Προφυλάξεις κατά τη 
Χρήση). 
 
Συνιστάται προσοχή και χρειάζεται στενότερη κλινική παρακολούθηση όταν αυτά τα φάρµακα 
συνδυάζονται µε την παροξετίνη. 
 
Ένζυµα που µεταβολίζουν το φάρµακο: 
Ο µεταβολισµός και η φαρµακοκινητική της παροξετίνης µπορεί να επηρεαστούν από την επαγωγή ή 
την αναστολή των ενζύµων που τη µεταβολίζουν.  
 
Όταν η παροξετίνη πρόκειται να χορηγηθεί ταυτόχρονα µε έναν γνωστό αναστολέα των ενζύµων που 
µεταβολίζουν το φάρµακο, θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να χρησιµοποιούνται δόσεις 
παροξετίνης στο κατώτερο όριο του εύρους. 
∆ε θεωρείται απαραίτητη η αρχική προσαρµογή της δοσολογίας όταν το φάρµακο πρόκειται να 
χορηγηθεί ταυτόχρονα µε επαγωγείς των ενζύµων που µεταβολίζουν το φάρµακο (π.χ. 
καρβαµαζεπίνη, ριφαµπικίνη, φενοβαρβιτάλη, φενυτοίνη). Οποιαδήποτε µεταγενέστερη προσαρµογή 
της δοσολογίας θα πρέπει να καθοδηγείται από το κλινικό αποτέλεσµα (ανεκτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα). 
 
Προκυκλιδίνη: Η καθηµερινή χορήγηση της παροξετίνης αυξάνει σηµαντικά τα επίπεδα της 
προκυκλιδίνης πλάσµατος. Αν παρατηρηθούν αντι-χολινεργικά αποτελέσµατα, η δόση της 
προκυκλιδίνης θα πρέπει να ελαττωθεί.  
 
Αντιεπιληπτικά: καρβαµαζεπίνη, φαινυτοΐνη, βαλπροϊκό νάτριο. Ταυτόχρονη χορήγηση δε φαίνεται 
να έχει καµία επίδραση στο φαρµακοκινητικό /φαρµακοδυναµικό προφίλ στους επιληπτικούς 
ασθενείς. 
 
∆υνατότητα αναστολής του CYP2D6 της παροξετίνης: 
Όπως και άλλα αντικαταθλιπτικά, συµπεριλαµβανοµένων και των άλλων SSRI, η παροξετίνη 
αναστέλλει το ένζυµο CYP2D6 του ηπατικού κυτοχρώµατος P450. Αναστολή του CYP2D6 µπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση των συγκεντρώσεων πλάσµατος των συγχορηγούµενων φαρµάκων που 
µεταβολίζονται µε αυτό το ένζυµο. Αυτά περιλαµβάνουν ορισµένα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ. 
κλοµιπραµίνη, νορτριπτυλίνη και δεσιπραµίνη), νευροληπτικά φενοθειαζίνης (π.χ. περφεναζίνη και 
θειριδαζίνη βλ.λήµµα 4.3 Αντενδείξεις), ρισπεριδόνη, συγκεκριµένα Τύπου 1c αντιαρρυθµικά (π.χ. 
προπαφαινόνη και φλεκαϊνίδη) και µετοπρολόλη. ∆εν συνιστάται να χρησιµοποιείται η παροξετίνη σε 
συνδυασµό µε µετοπρολόλη όταν χορηγείται σε καρδιακή ανεπάρκεια λόγω του στενού θεραπευτικού 
δείκτη της µετοπρολόλης σε αυτήν την ένδειξη. 
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Αλκοόλη 
Όπως και µε τα άλλα ψυχοτρόπα φάρµακα οι ασθενείς θα πρέπει να συµβουλεύονται να αποφεύγουν 
τη χρήση αλκοόλ ενώ λαµβάνουν παροξετίνη. 
 
Από του στόµατος αντιπηκτικά  
Μπορεί να συµβεί µία αλληλεπίδραση µεταξύ της παροξετίνης και των από του στόµατος 
αντιπηκτικών. Η ταυτόχρονη χορήγηση της παροξετίνης µε τα από του στόµατος αντιπηκτικά µπορεί 
να οδηγήσει σε αύξηση της αντιπηκτικής δραστικότητας και κίνδυνο αιµορραγίας. Για αυτό η 
παροξετίνη θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς που θεραπεύονται µε από του 
στόµατος αντιπηκτικά (βλ. λήµµα 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες Προφυλάξεις κατά τη 
Χρήση). 
 
NSAIDs και ακετυλοσαλικυλικό οξύ και άλλοι αντιαιµοπεταλιακοί παράγοντες 
Μπορεί να συµβεί φαρµακοδυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ της παροξετίνης και των 
NSAID/ακετυλοσαλικυλικού οξέος. Η ταυτόχρονη χορήγηση της παροξετίνης και των 
NSAID/ακετυλοσαλικυλικού οξέος µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένο αιµορραγικό κίνδυνο. (βλέπε 4.4 
Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες Προφυλάξεις κατά τη Χρήση). 
Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς που λαµβάνουν SSRIs ταυτόχρονα µε αντιπηκτικά, φάρµακα γνωστά 
ότι επηρεάζουν τη λειτουργία των αιµοπεταλίων ή αυξάνουν τον κίνδυνο αιµορραγίας (π.χ άτυπα 
αντιψυχωσικά όπως η κλοζαπίνη, οι φενοθειαζίνες οι περισσότεροι TCAs, τα NSAIDs, οι αναστολείς 
COX-2) όπως επίσης σε ασθενείς µε ιστορικό αιµορραγικών διαταραχών ή καταστάσεων που µπορεί 
να προδιαθέτουν σε αιµορραγία. 
 
4.6 Kύηση και γαλουχία 
 
Κύηση: 
∆εδοµένα από ένα µικρό αριθµών κυήσεων που χορηγήθηκε το φάρµακο, δεν παρέχουν ενδείξεις 
αυξηµένου κινδύνου συγγενών ανωµαλιών στα νεογνά.  
 
Η παροξετίνη θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης µόνο όταν υπάρχει απόλυτη 
ένδειξη. Γυναίκες οι οποίες σχεδιάζουν να µείνουν έγκυες ή µένουν έγκυες κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας θα πρέπει να συµβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους. Θα πρέπει να αποφεύγεται απότοµη 
διακοπή της θεραπείας κατά τη διάρκεια της κύησης (βλέπε "Συµπτώµατα εξ΄αποστερήσεως που 
παρατηρούνται µε τη διακοπή της Παροξετίνης", λήµµα 4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης). 
 
Τα νεογνά θα πρέπει να παρακολουθούνται εάν η µητέρα εξακολουθούσε να λαµβάνει παροξετίνη 
κατά τα τελευταία στάδια της κύησης ιδιαίτερα στο τρίτο τρίµηνο..  
 
Τα ακόλουθα συµπτώµατα µπορεί να εµφανισθούν σε νεογνά µετά τη χρήση παροξετίνης κατά τα 
τελευταία στάδια της κύησης: αναπνευστική δυσχέρεια, κυάνωση, άπνοια, σπασµούς, αστάθεια 
θερµοκρασίας, δυσκολία σίτισης, έµετος, υπογλυκαιµία, υπερτονία, υποτονία, αύξηση τενόντιων 
αντανακλαστικών, τρόµο, νευρικότητα, ανησυχία, λήθαργος, συνεχές κλάµα, υπνηλία και δυσκολία 
στον ύπνο. Τα συµπτώµατα αυτά µπορεί να οφείλονται είτε στις σεροτονινεργικές δράσεις ή  σε 
συµπτώµατα εξ'αποστερήσεως. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αρχίζουν αµέσως ή σύντοµα (<24 
ώρες) µετά τον τοκετό.  
 
Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα, αλλά δεν υπέδειξαν άµεση βλαπτική 
επίδραση όσον αφορά την εγκυµοσύνη/την ανάπτυξη του εµβρύου, τον τοκετό ή την µεταγεννητική 
ανάπτυξη. (βλ. λήµµα 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια). 
 
Γαλουχία: 
Μικρά ποσά παροξετίνης εκκρίνονται στο µητρικό γάλα. Σε δηµοσιευµένες µελέτες, οι συγκεντρώσεις 
ορού σε βρέφη που θήλαζαν ήταν µη ανιχνεύσιµες (<2 ng/ml) ή πολύ χαµηλά (<4 ng/ml). ∆εν 
παρατηρήθηκε κανένα σηµείο επίδρασης του φαρµάκου σε αυτά τα βρέφη. Παρόλα αυτά, η 
παροξετίνη δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας εκτός εάν τα 
αναµενόµενα οφέλη για τη µητέρα δικαιολογούν τον πιθανό κίνδυνο για το βρέφος.  
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4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 
 
Η κλινική εµπειρία έχει δείξει ότι η θεραπεία µε παροξετίνη δε συσχετίζεται µε διαταραχή της 
νοητικής ή ψυχοκινητικής λειτουργίας.. Ωστόσο, όπως µε όλα τα ψυχοτρόπα φάρµακα, οι ασθενείς θα 
πρέπει να είναι επιφυλακτικοί σχετικά µε την ικανότητά τους να οδηγήσουν ένα αµάξι και να 
χειριστούν ένα µηχάνηµα.  
 
Αν και η παροξετίνη δεν αυξάνει την νοητική και κινητική ανικανότητα που προκαλεί το αλκοόλ, δε 
συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση παροξετίνης και αλκοόλ.  
 
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Μερικές από τις ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου που αναφέρονται παρακάτω µπορεί να 
ελαττωθούν σε ένταση και συχνότητα µε τη συνέχιση της θεραπείας και γενικά δεν οδηγούν σε 
διακοπή της θεραπείας. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρονται παρακάτω κατά κατηγορία οργανικού 
συστήµατος και συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100, 
<1/10), όχι συχνές (≥ 1/1,000, <1/100), σπάνιες (≥ 1/10,000, <1/1,000), πολύ σπάνιες (<1/10,000), 
συµπεριλαµβανοµένων και µεµονωµένων αναφορών.  
 
∆ιαταραχές του αίµατος και του λεµφικού συστήµατος 
Όχι συχνές: ανώµαλη αιµορραγία, κυρίως από το δέρµα και τους βλεννογόνους (περισσότερο 
εκχυµώσεις). 
Πολύ σπάνιες: θροµβοκυττοπενία. 
 
Ανοσοποιητικό σύστηµα 
Πολύ σπάνιες: αλλεργικές αντιδράσεις (συµπεριλαµβανοµένης της κνίδωσης και του 
αγγειοοιδήµατος). 
 
Ενδοκρινικές διαταραχές 
Πολύ σπάνιες: σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης της αντιδιουρητικής ορµόνης (SIADH). 
 
∆ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 
Συχνές: ελάττωση της όρεξης. 
Σπάνιες: υπονατριαιµία. 
 
Υπονατριαιµία έχει αναφερθεί κυρίως σε ηλικιωµένους ασθενείς και µερικές φορές οφείλεται σε 
απρόσφορη έκκριση της αντιδιουρητικής ορµόνης (SIADH). 
 
Ψυχιατρικές διαταραχές 
Συχνές: υπνηλία, αϋπνία. 
Όχι συχνές: σύγχυση, ψευδαισθήσεις. 
Σπάνιες: µανιακές αντιδράσεις, ανησυχία, φόβος, αποπροσωποποίηση, αντιδράσεις πανικού, ακαθισία 
(βλ. λήµµα 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες Προφυλάξεις κατά τη Χρήση). 
Τα συµπτώµατα αυτά µπορεί επίσης να οφείλονται στην υποκείµενη πάθηση. 
 
∆ιαταραχές νευρικού συστήµατος 
Συχνές: αίσθηµα ζάλης, τρόµος. 
Όχι συχνές: εξωπυραµιδικές διαταραχές. 
Σπάνιες: σπασµοί . 
Πολύ σπάνιες: σύνδροµο σεροτονίνης (στα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνονται ανησυχία, 
σύγχυση, εφίδρωση, αύξηση των τενόντιων αντανακλαστικών, µυοκλονίες, ρίγος, ταχυκαρδία και 
τρόµος). 
 
Αναφορές σχετικά µε τις εξωπυραµιδικές διαταραχές που περιλαµβάνουν στοµατο-προσωπική 
δυστονία έχουν ληφθεί µερικές φορές για ασθενείς µε υποκείµενες κινητικές διαταραχές ή οι οποίοι 
ελάµβαναν νευροληπτικά φάρµακα.. 
 



CHMP/187488/2004 69/76 EMEA 2005 

Οφθαλµικές διαταραχές 
Συχνές: θάµβος οράσεως. 
Πολύ σπάνιες: οξύ γλαύκωµα 
 
Καρδιακές διαταραχές 
Όχι συχνές: φλεβοκοµβική ταχυκαρδία. 
Σπάνιες: βραδυκαρδία 
 
Αγγειακές διαταραχές 
Όχι συχνές: πρόσκαιρη αύξηση ή ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. 
 
Πρόσκαιρη αύξηση ή ελάττωση της αρτηριακής πίεσης έχει αναφερθεί κατά τη θεραπεία µε 
παροξετίνη, συνήθως σε ασθενείς µε προϋπάρχουσα υπέρταση ή άγχος. 
 
Αναπνευστικές, θωρακικές και µεσοθωρακικές διαταραχές 
Συχνές: χασµουρητό . 
 
Γαστρεντερικές διαταραχές 
Πολύ συχνές: ναυτία. 
Συχνές: δυσκοιλιότητα, διάρροια, ξηροστοµία. 
Πολύ σπάνιες: αιµορραγία γαστρεντερικού  
 
∆ιαταραχές ήπατος- χοληφόρων 
Σπάνιες: αύξηση ηπατικών ενζύµων. 
Πολύ σπάνιες: ηπατικά συµβάµατα (όπως ηπατίτιδα, µερικές φορές συνοδεύεται µε ίκτερο και /ή 
ηπατική ανεπάρκεια). 
 
Έχει αναφερθεί αύξηση των ηπατικών ενζύµων. Επίσης, µετά την κυκλοφορία στην αγορά, σπανίως 
έχουν αναφερθεί ηπατικά συµβάµατα (όπως η ηπατίτιδα, µερικές φορές συνοδευόµενη από ίκτερο και 
/ή ηπατική ανεπάρκεια). ∆ιακοπή της παροξετίνης θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη αν 
υπάρχει παρατεταµένη αύξηση των αποτελεσµάτων ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας. 
 
∆ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού  
Συχνές: εφίδρωση. 
Όχι συχνές: δερµατικά εξανθήµατα, κνίδωση. 
Πολύ σπάνιες: αντιδράσεις φωτοευαισθησίας. 
 
Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές 
Όχι συχνές: κατακράτηση ούρων. 
 
∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού  
Πολύ συχνές: σεξουαλική δυσλειτουργία. 
Σπάνιες: υπερπρολακτιναιµία/γαλακτόρροια. 
Πολύ σπάνιες: πριαπισµός 
 
Μυοσκελετικές διαταραχές 
Σπάνιες: αρθραλγία, µυαλγία 
 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις από το σηµείο χορήγησης 
Συχνές: αδυναµία, πρόσληψη βάρους, 
Πολύ σπάνιες: περιφερικό οίδηµα. 
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗ  
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Συχνά: αίσθηµα ζάλης, αισθητικές διαταραχές, διαταραχές του ύπνου, άγχος, κεφαλαλγία. 
Όχι συχνά: ανησυχία, ναυτία, τρόµος, σύγχυση, εφίδρωση, συναισθηµατική αστάθεια, διαταραχές 
οράσεως, αίσθηµα παλµών, διάρροια, ευερεθιστότητα. 
 
Η διακοπή της παροξετίνης (ειδικά η απότοµη) συνήθως οδηγεί σε συµπτώµατα εξ'αποστερήσεως. 
έχουν αναφερθεί ζάλη, αισθητικές διαταραχές, (συµπεριλαµβανοµένων της παραισθησίας και του 
αισθήµατος ηλεκτρικών εκκενώσεων), διαταραχές του ύπνου, (συµπεριλαµβανοµένων των έντονων 
ονείρων), ανησυχία ή άγχος, ναυτία, τρόµος, σύγχυση, εφίδρωση, κεφαλαλγία, διάρροια, αίσθηµα 
παλµών, συναισθηµατική αστάθεια, ευερεθιστότητα και διαταραχές οράσεως. 
 
Γενικά αυτά τα συµπτώµατα είναι ήπια ή µέτρια, και αυτοπεριοριζόµενα, ωστόσο, σε µερικούς 
ασθενείς µπορεί να είναι σοβαρά και/ή να επιµείνουν. Για αυτόν το λόγο συνιστάται να γίνεται 
σταδιακή µείωση της δόσης όταν δεν απαιτείται πλέον θεραπεία µε παροξετίνη. (βλ. λήµµα 4.2 
∆οσολογία και τρόπος χορήγησης και λήµµα 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες Προφυλάξεις 
κατά τη Χρήση). 
 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Σε βραχυπρόθεσµες (έως 10-12 εβδοµάδες) κλινικές δοκιµές σε παιδιά και εφήβους, παρατηρήθηκαν 
οι παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες σε ασθενείς που ελάµβαναν παροξετίνη σε µία συχνότητα 2% 
των ασθενών και συνέβαιναν σε ποσοστό τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό του εικονικού φαρµάκου: 
αυξηµένη σχετιζόµενη αυτοκτονική συµπεριφορά, (συµπεριλαµβανοµένων των αποπειρών και των 
αυτοκτονικών σκέψεων), αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές και αυξηµένη επιθετικότητα. 
Αυτοκτονικές σκέψεις και απόπειρες αυτοκτονίας παρατηρήθηκαν κυρίως σε κλινικές δοκιµές σε 
εφήβους µε Μείζονα Καταθλιπτική ∆ιαταραχή. Αυξηµένη επιθετικότητα παρατηρήθηκε κυρίως σε 
παιδιά µε ιδεοληπτικη ψυχαναγκαστική διαταραχή και ειδικότερα σε παιδιά µικρότερα των 12 ετών. 
Πρόσθετα συµβάµατα που συχνά παρατηρήθηκαν στην οµάδα της παροξετίνης σε σχέση µε την 
οµάδα του εικονικού φαρµάκου ήταν ελαττωµένη όρεξη, τρόµος, εφίδρωση, υπερκινησία, ανησυχία, 
συναισθηµατική αστάθεια, (συµπεριλαµβανοµένων κλάµατος και µεταβολών στη διάθεση). 
 
Σε µελέτες που χρησιµοποιήθηκε σταδιακά µειούµενο δοσολογικό σχήµα, τα συµπτώµατα που 
αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της σταδιακής µείωσης ή της διακοπής σε µια συχνότητα τουλάχιστον 
2% των ασθενών και συνέβησαν σε ένα ποσοστό τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό του εικονικού 
φαρµάκου ήταν: συναισθηµατική αστάθεια (συµπεριλαµβανοµένων κλάµατος, µεταβολών της 
διάθεσης, αυτοτραυµατισµών , αυτοκτονικών σκέψεων και αποπειρών αυτοκτονίας ), νευρικότητα, 
ζάλη, ναυτία και κοιλιακό άλγος (βλ. λήµµα 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες Προφυλάξεις 
κατά τη Χρήση). 
 
4.9 Υπερδοσολογία 
 
Συµπτώµατα και Σηµεία 
Έχει διαπιστωθεί ένα ευρύ περιθώριο ασφάλειας από διαθέσιµα δεδοµένα σχετικά µε την 
υπερδοσολογία της παροξετίνης. Εµπειρία από υπερδοσολογία παροξετίνης έχει καταδείξει ότι εκτός 
των συµπτωµάτων που αναφέρθηκαν στο λήµµα 4.8 "Ανεπιθύµητες Ενέργειες", έχουν επίσης 
αναφερθεί οι εξής: έµετος, διαστολή των κορών, πυρετός, µεταβολές στην αρτηριακή πίεση, 
κεφαλαλγία, συσπάσεις λείων µυϊκών ινών, ανησυχία, άγχος και ταχυκαρδία. Γενικά, οι ασθενείς 
έχουν επανέλθει χωρίς σοβαρές συνέπειες ακόµα και όταν ελήφθησαν δόσεις µεγαλύτερες των 2000 
mg. Περιστατικά, όπως κώµα και ηλεκτροκαρδιογραφικές µεταβολές σπάνια έχουν αναφερθεί και 
πολύ σπάνια µε µοιραία κατάληξη, όταν η παροξετίνη ελήφθη σε συνδυασµό µε άλλα ψυχοτρόπα 
φάρµακα, µε ή χωρίς αλκοόλ.  
 
Θεραπεία 
∆εν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο αντίδοτο.  
 
Η θεραπεία θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα εκείνα τα γενικά µέτρα που εφαρµόζονται στην 
αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας µε οποιοδήποτε αντικαταθλιπτικό. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να 
γίνεται εκκένωση του στοµάχου είτε µε την πρόκληση εµέτου, είτε µε πλύση, ή και µε τα δύο. Μετά 
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την εκκένωση, 20 µε 30 g ενεργού άνθρακα µπορεί να χορηγηθούν κάθε 4 έως 6 ώρες το πρώτο 
24ωρο µετά τη λήψη της ουσίας. Συνιστάται επικουρική φροντίδα µε συχνή παρακολούθηση των 
ζωτικών σηµείων και προσεκτική παρατήρηση.  
 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 
 
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντικαταθλιπτικά – εκλεκτικοί αναστολείς της πρόσληψης 
σεροτονίνης, κωδικός ATC: N06A B05 
 
Μηχανισµός ∆ράσης 
Η παροξετίνη είναι ένας ισχυρός και εκλεκτικός αναστολέας της πρόσληψης της 5-υδροξυτρυπταµίνης 
(5-HT, σεροτονίνη) και η αντικαταθλιπτική του ενέργεια και αποτελεσµατικότητα στη θεραπεία της 
ΙΨ∆,, της Αγχώδους Κοινωνικής ∆ιαρταραχής/Κοινωνικής Φοβίας, της Γενικής Αγχώδους 
∆ιαταραχής, του Μετατραυµατικού Στρες, και της ∆ιαταραχής Πανικού, θεωρείται ότι σχετίζεται µε 
την εξειδικευµένη αναστολή της 5-HT στους εγκεφαλικούς νευρώνες. Η παροξετίνη χηµικά δε 
συγγενεύει µε τα τρικυκλικά, τετρακυκλικά και άλλα διαθέσιµα αντικαταθλιπτικά. Η παροξετίνη έχει 
χαµηλή συγγένεια µε τους µουσκαρινικούς χολινεργικούς υποδοχείς και µελέτες σε ζώα έχουν δείξει 
µόνο ασθενείς αντιχολινεργικές ιδιότητες.  
Σε συµφωνία µε αυτήν την εκλεκτική δράση, in vitro µελέτες έχουν καταδείξει ότι, αντίθετα µε τα 
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, η παροξετίνη έχει χαµηλή συγγένεια για τους άλφα1, άλφα2 και βήτα 
αδρενεργικούς υποδοχείς καθώς µε τους υποδοχείς της ντοπαµίνης (D2), τους οµοιάζοντες µε τους 
υποδοχείς της 5-HT1 και τους υποδοχείς της 5-HT2 και της ισταµίνης. (H1). Αυτή η έλλειψη 
αλληλεπίδρασης µε τους µετα-συναπτικούς υποδοχείς in vitro έχει υποστηριχτεί και σε in vivo µελέτες 
οι οποίες καταδεικνύουν έλλειψη καταστολής του ΚΝΣ και υποτασικές ιδιότητες. 
 
Φαρµακοδυναµικά Αποτελέσµατα 
Η παροξετίνη δεν επηρεάζει τη ψυχοκινητική λειτουργία και δε µεγεθύνει κατασταλτικά 
αποτελέσµατα της αιθανόλης.  
 
Όπως και µε άλλους εκλεκτικούς αναστολείς της 5-HT, η παροξετίνη προκάλεσε συµπτώµατα 
εκσεσηµασµένης διέγερσης του υποδοχέα της 5-HT όταν χορηγήθηκε σε ζώα που προηγουµένως τους 
είχαν χορηγηθεί αναστολείς της µονοαµινοξειδάσης (MAO) ή τρυπτοφάνη. 
 
Συµπεριφορικές και ηλεκτροεγκεφαλογραφικές µελέτες καταδεικνύουν ότι η παροξετίνη είναι 
ασθενώς διεγερτική σε δόσεις γενικά µεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνται για την αναστολή της 
πρόσληψης της 5-HT. Η φύση των διεγερτικών ιδιοτήτων δεν προσοµοιάζει µε της αµφεταµίνης.  
 
Μελέτες σε ζώα καταδεικνύουν ότι η παροξετίνη γίνεται καλά ανεκτή από καρδιαγγειακό σύστηµα. Η 
παροξετίνη δεν προκάλεσε σηµαντικές κλινικές µεταβολές στην αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό 
ρυθµό και στο ΗΚΓ µετά τη χορήγησή της σε υγιείς εθελοντές. 
 
Μελέτες καταδεικνύουν ότι, σε αντίθεση µε τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία αναστέλλουν την 
πρόσληψη της νοραδρεναλίνης, η παροξετίνη παρουσιάζει πολύ µικρότερη τάση να αναστέλλει τα 
αντιυπερτασικά αποτελέσµατα της γουανεθιδίνης.  
 
Στη θεραπεία των καταθλιπτικών διαταραχών η παροξετίνη εµφανίζει συγκρίσιµη 
αποτελεσµατικότητα µε τα καθιερωµένα αντικαταθλιπτικά. 
 
Υπάρχουν επίσης µερικές ενδείξεις ότι η παροξετίνη µπορεί να έχει θεραπευτική αξία σε ασθενείς οι 
οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην καθιερωµένη αγωγή. 
 
Η πρωινή δοσολογία της παροξετίνης δεν έχει κάποιο επιζήµιο αποτέλεσµα στην ποιότητα ή στη 
διάρκεια του ύπνου. Αντίθετα, οι ασθενείς µπορεί να παρουσιάσουν βελτιωµένο ύπνο, καθώς 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία µε παροξετίνη.  
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Aνταπόκριση στη δόση 
Σε µελέτες καθορισµένης δόσης, υπάρχει µία επίπεδη καµπύλη ανταπόκρισης στη δόση, που 
υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πλεονέκτηµα ως προς την αποτελεσµατικότητα για τη χρήση υψηλότερης 
από τις συνιστώµενες δόσεις. Πάντως υπάρχουν µερικά κλινικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι 
αυξάνοντας τη δόση µπορεί να ωφελήσει κάποιους ασθενείς. 
 
Μακροχρόνια αποτελεσµατικότητα  
Η µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στην κατάθλιψη έχει καταδειχθεί σε µία µελέτη 
σχεδιασµού διατήρησης και πρόληψης υποτροπών 52 εβδοµάδων: 12% των ασθενών που ελάµβαναν 
παροξετίνη (20-40mg ηµερησίως) υποτροπίασαν, έναντι 28% των ασθενών που ελάµβαναν εικονικό 
φάρµακο.  
 
Η µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία της ιδεοληπτικής 
ψυχαναγκαστικής διαταραχής έχει εξεταστεί σε τρεις µελέτες σχεδιασµού διατήρησης και πρόληψης 
υποτροπών 24 εβδοµάδων. Σε µία από τις τρεις µελέτες επετεύχθη µία σηµαντική διαφορά στο 
ποσοστό των υποτροπιαζόντων µεταξύ της παροξετίνης (38%) σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο 
(59%).  
 
Η µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία των διαταραχών πανικού έχει 
καταδειχτεί σε µία µελέτη σχεδιασµού διατήρησης και πρόληψης υποτροπών 24 εβδοµάδων: 5% των 
ασθενών που ελάµβαναν παροξετίνη (10-40mg ηµερησίως) υποτροπίασαν, έναντι 30% των ασθενών 
που ελάµβαναν εικονικό φάρµακο. Αυτό υποστηρίχτηκε και µε µία µελέτη διατήρησης 36 εβδοµάδων.  
 
Η µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα της παροξετίνης στη θεραπεία της κοινωνικής αγχώδους 
διαταραχής και της γενικευµένης αγχώδους διαταραχής και του Μετατραυµατικού Στρες δεν έχει 
τεκµηριωθεί επαρκώς.  
 
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες 
 
Απορρόφηση 
Η παροξετίνη απορροφάται καλά µετά την από του στόµατος χορήγηση και υφίσταται µεταβολισµό 
αρχικής φάσης. Λόγω του µεταβολισµού αρχικής φάσης, το ποσό της παροξετίνης που είναι διαθέσιµο 
στη συστηµατική κυκλοφορία είναι λιγότερο από αυτό που απορροφήθηκε από το γαστρεντερικό 
σωλήνα. Μερικός κορεσµός του µεταβολισµού αρχικής φάσης και ελαττωµένη κάθαρση πλάσµατος 
συµβαίνει καθώς αυξάνεται η ποσότητα στο σώµα µε αυξήσεις των µεµονωµένων δόσεων ή µε 
πολλαπλό δοσολογικό σχήµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα δυσανάλογες αυξήσεις των συγκεντρώσεων 
πλάσµατος και εποµένως οι φαρµακοκινητικές παράµετροι δεν είναι σταθερές, µε αποτέλεσµα µια µη 
γραµµική κινητική. Ωστόσο, η µη-γραµµικότητα γενικά είναι µικρή και περιορίζεται σε εκείνα τα 
άτοµα που επιτυγχάνουν χαµηλά επίπεδα πλάσµατος σε χαµηλές δόσεις.  
 
Τα συστηµατικά επίπεδα σταθερής κατάστασης επιτυγχάνονται 7 µε 14 ηµέρες µετά την έναρξη της 
θεραπείας µε τις µορφές άµεσης ή ελεγχόµενης απελευθέρωσης και οι φαρµακοκινητικές ιδιότητες δε 
φαίνεται να µεταβάλλονται κατά τη µακροχρόνια θεραπεία..  
 
Κατανοµή 
Η παροξετίνη κατανέµεται ευρέως στους ιστούς και φαρµακοκινητικοί υπολογισµοί έχουν καταδείξει 
ότι µόνο το 1% της παροξετίνης στο σώµα βρίσκεται στο πλάσµα. 
 
Περίπου το 95% της παροξετίνης εµφανίζεται δεσµευµένη µε την πρωτεΐνη στις θεραπευτικές 
συγκεντρώσεις.  
∆ε βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ των συγκεντρώσεων παροξετίνης πλάσµατος και του κλινικού 
αποτελέσµατος (παρενέργειες και αποτελεσµατικότητα). 
 
H απέκκριση στο ανθρώπινο γάλα και στα έµβρυα εργαστηριακών ζώων, συµβαίνει σε µικρές 
ποσότητες. 
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Μεταβολισµός 
Οι κύριοι µεταβολίτες της παροξετίνης είναι πολικά και συζευγµένα προϊόντα οξείδωσης και 
µεθυλίωσης τα οποία αποµακρύνονται άµεσα. Με βάση τη σχετική έλλειψη της φαρµακολογικής τους 
δράσης, είναι απίθανο να συνεισφέρουν στα θεραπευτικά αποτελέσµατα της παροξετίνης.  
 
Ο µεταβολισµός δεν επηρεάζει την εκλεκτική δράση της παροξετίνης στη νευρωνική πρόσληψη της 5-
HT. 
 
Απέκκριση 
Η απέκκριση της µη µεταβολισµένης παροξετίνης από το ουροποιητικό είναι γενικά µικρότερη του 
2% της δόσης, ενώ εκείνη των µεταβολιτών είναι περίπου το 64% της δόσης. Περίπου το 36% της 
δόσης εκκρίνεται στα κόπρανα , πιθανά µέσω της χολής, από το οποίο η µη µεταβολισµένη 
παροξετίνη αντιπροσωπεύει λιγότερο του 1% της δόσης. Εποµένως, η παροξετίνη απεκκρίνεται 
σχεδόν ολοκληρωτικά µέσω µεταβολισµού.  
 
Η έκκριση των µεταβολιτών είναι διφασική, αρχικά ως αποτέλεσµα ενός µεταβολισµού πρώτου 
βαθµού και στη συνέχεια ελεγχόµενη από τη συστηµατική απέκκριση της παροξετίνης.  
 
Ο µέσος χρόνος απέκκρισης διαφέρει, αλλά γενικά είναι περίπου µία ηµέρα.  
 
Ειδικοί Πληθυσµοί Ασθενών 
 
Ηλικιωµένοι και Ασθενείς µε Νεφρική/Ηπατική Ανεπάρκεια 
Αυξηµένες συγκεντρώσεις παροξετίνης πλάσµατος παρατηρούνται σε ηλικιωµένα άτοµα και σε εκείνα 
τα άτοµα µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή σε εκείνα µε ηπατική ανεπάρκεια, αλλά το εύρος των 
συγκεντρώσεων πλάσµατος επικαλύπτει αυτό των υγιών ενήλικων ατόµων.  
 
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια 
 
Έχουν διεξαχθεί τοξικολογικές µελέτες σε ρέζους αρνητικούς πιθήκους και λευκούς αρουραίους. Και 
στα δύο είδη, η µεταβολική οδός είναι παρόµοια µε αυτή που περιγράφεται στους ανθρώπους. Όπως 
αναµένεται µε τις λιποφιλικές αµίνες, συµπεριλαµβανοµένων των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών, 
στους αρουραίους ανιχνεύθηκε φωσφολιπίδωση. Φωσφολιπίδωση δεν παρατηρήθηκε σε µελέτες 
πρωτευόντων διάρκειας µέχρι ενός έτους σε δόσεις οι οποίες ήταν 6 φορές µεγαλύτερες από το 
συνιστώµενο εύρος των κλινικών δόσεων.  
 
Καρκινογένεση: Σε µελέτες δύο ετών που διεξήχθησαν σε ποντίκια και αρουραίους, η παροξετίνη δεν 
είχε κανένα καρκινογενετικό αποτέλεσµα.  
 
Γοναδοτοξικότητα: ∆εν παρατηρήθηκε γοναδοτοξικότητα σε µία σειρά in vitro και in vivo 
δοκιµασιών. 
 
Μελέτες τοξικότητας της αναπαραγωγής σε αρουραίους έχουν δείξει ότι η παροξετίνη επηρεάζει τη 
γονιµότητα των αρρένων και θηλέων. Σε αρουραίους, παρατηρήθηκε αυξηµένη θνησιµότητα των 
εµβρύων και καθυστερηµένη οστεοποίηση. Τα τελευταία αποτελέσµατα πιθανότατα σχετίζονταν µε 
µητρική τοξικότητα και δε θεωρούνται άµεση επίδραση στο έµβρυο/νεογνό. 
 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
6.2 Ασυµβατότητες 

 



CHMP/187488/2004 74/76 EMEA 2005 

[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 

6.3 ∆ιάρκεια ζωής 
 

[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος 
 

[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 

[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 

6.6 Οδηγίες χρήσης και χειρισµού  
 

[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
 

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
 

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
[Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Προϋποθέσεις της Άδειας Κυκλοφορίας 
 

• Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι δυνατό να διατεθούν οι κατάλληλες 
φαρµακευτικές µορφές/περιεκτικότητες, ώστε να διευκολύνεται η αύξηση και η µείωση της 
τιτλοδότησης, σύµφωνα µε τις συνιστώµενες δοσολογίες που αναφέρονται στην ΠΧΠ, η οποία 
επισυνάπτεται στο παράρτηµα III της παρούσας γνωµοδότησης. 

 
• Για τα επόµενα δύο χρόνια θα πρέπει να παρέχονται στα αναφερόµενα κράτη µέλη και/ή στις 

εθνικές αρµόδιες αρχές Περιοδικές Ενηµερωτικές Αναφορές Ασφάλειας ανά εξάµηνο. 
 

 
 
 
 


