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Otázky a odpovědi týkající se přípravku Haldol a 
souvisejících názvů (haloperidol ve formě tablet, 
perorálních roztoků a injekčního roztoku) 
Výsledky postupu podle článku 30 směrnice 2001/83/ES 

Dne 23. února 2017 dokončila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přezkoumání přípravku 
Haldol. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury dospěl k závěru, že je v rámci Evropské 
unie (EU) třeba sjednotit informace o předepisování přípravku Haldol. 

 

Co je Haldol? 

Haldol je antipsychotikum, které se používá u dospělých a dětí k léčbě řady psychiatrických onemocnění 
a jiných onemocnění mozku včetně schizofrenie, mánie (pocitu povznesenosti nebo nadměrného 
vzrušení), agrese, Tourettova syndromu a tiků (opakovaných a nekontrolovaných pohybů) a 
choreatických pohybů (trhavých a nekontrolovaných pohybů především obličeje a rukou). Přípravek se 
rovněž používá k léčbě zvracení. 

Přípravek Haldol a související názvy (jako jsou například přípravky Aloperidin a Serenase) je k dispozici 
na trhu v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, v Itálii, na Kypru, v Lucembursku, na Maltě, v Německu, 
Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Spojeném království a Švédsku a rovněž na 
Islandu a v Norsku. Obsahuje léčivou látku haloperidol a je k dispozici ve formě tablet, perorálních 
roztoků a injekce. V EU je rovněž k dispozici jako generický haloperidol. 

Tyto léčivé přípravky dodává na trh společnost Janssen-Cilag Ltd a přidružené společnosti. 

Proč byl přípravek Haldol přezkoumáván? 

Přípravek Haldol je v EU registrován na základě vnitrostátních postupů. Tato skutečnost vedla 
k odlišnostem mezi členskými státy ohledně způsobu možného použití tohoto léčivého přípravku, což se 
projevilo v rozdílech v jednotlivých souhrnech údajů o přípravku, označení na obalu a příbalových 
informacích v zemích, ve kterých je tento léčivý přípravek dodáván na trh. 

Koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy – humánní léčivé přípravky 
(CMDh) rozhodla, že přípravek Haldol má projít postupem sjednocení. 
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Dne 18. června 2014 předala Evropská komise záležitost výboru CHMP za účelem sjednocení registrací 
pro přípravek Haldol a související názvy v EU. 

Jaké jsou závěry výboru CHMP? 

Na základě předložených údajů a vědeckých diskusí v rámci výboru dospěl výbor CHMP k názoru, že 
v rámci EU by mělo být sjednoceno znění souhrnů údajů o přípravku, označení na obalu a příbalových 
informací. 

Byly sjednoceny tyto oblasti: 

4.1. Terapeutické indikace 

Výbor CHMP schválil, že přípravek Haldol ve formě tablet a perorálních roztoků se může používat 
následujícím způsobem: 

U dospělých k: 

• léčbě schizofrenie a schizoafektivní poruchy, 

• akutní léčbě deliria v případě selhání nefarmakologické léčby (léčby, která nezahrnuje léčivé 
přípravky), 

• léčbě středně závažných až závažných manických epizod v souvislosti s bipolární poruchou I. typu, 

• léčbě akutního psychomotorického neklidu v souvislosti s psychotickou poruchou nebo manickými 
epizodami bipolární poruchy I. typu, 

• léčbě přetrvávající agrese a psychotických příznaků u pacientů se středně závažnou až závažnou 
formou Alzheimerovy demence nebo vaskulární demence v případě selhání nefarmakologické léčby 
a v případech, kdy hrozí riziko poškození pacienta nebo ostatních, 

• léčbě tikových poruch, včetně Tourettova syndromu, u pacientů s těžkým postižením, u kterých 
selhala edukační a psychologická léčba a ostatní léčivé přípravky byly neúčinné, 

• léčbě mírné až středně závažné chorey u Huntingtonovy choroby, pokud jsou ostatní léčivé 
přípravky neúčinné nebo mají nepřijatelné nežádoucí účinky. 

U dětí a dospívajících u: 

• schizofrenie u dospívajících ve věku 13 až 17 let, pokud ostatní léčivé přípravky byly neúčinné 
nebo vyvolávají nepřijatelné nežádoucí účinky, 

• perzistentní, závažné agrese u dětí a dospívajících ve věku 6 až 17 let s autismem nebo pervazivní 
vývojovou poruchou, pokud jiné typy léčby byly neúčinné nebo vyvolávaly nepřijatelné nežádoucí 
účinky, 

• tikových poruch, včetně Tourettova syndromu, u dětí a dospívajících ve věku od 10 do 17 let s 
těžkým postižením, u kterých selhala edukační a psychologická léčba a ostatní léčivé přípravky byly 
neúčinné. 

Výbor CHMP schválil, že přípravek Haldol ve formě injekce se může používat u dospělých následujícím 
způsobem: 

• k rychlé kontrole závažného akutního psychomotorického neklidu spojeného s psychotickou 
poruchou nebo manickými epizodami bipolární poruchy I. typu, pokud nelze léčivý přípravek podat 
ústy, 

• ve formě krátkodobé léčby deliria v případě selhání nefarmakologické léčby, 
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• k léčbě mírné až středně závažné chorey u Huntingtonovy choroby, pokud jsou ostatní léčivé 
přípravky neúčinné nebo vyvolávají nepřijatelné nežádoucí účinky a pokud nelze léčivé přípravky 
podat ústy, 

• samostatně nebo v kombinaci s jinými přípravky u pacientů se středním až vysokým rizikem k 
prevenci nevolnosti a zvracení po operaci, pokud jsou ostatní léčivé přípravky neúčinné nebo 
vyvolávají nepřijatelné nežádoucí účinky, 

• v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě nevolnosti a zvracení po operaci, pokud jsou 
ostatní léčivé přípravky neúčinné nebo vyvolávají nepřijatelné nežádoucí účinky. 

Výbor CHMP odsouhlasil, aby se přípravek Haldol již nepoužíval k léčbě deliria, bludů nebo halucinací, 
které se vyskytují v souvislosti s abstinencí od alkoholu, vzhledem k tomu, že nebyla prokázána 
účinnost přípravku v léčbě základního onemocnění a není k dispozici dostatek důkazů, že je přípravek 
při použití s benzodiazepiny přínosný. 

4.2. Dávkování a způsob podání 

Výbor CHMP sjednotil počáteční, udržovací a maximální dávky pro každé z různých použití přípravku 
Haldol u dospělých, starších pacientů, dětí a dospívajících. Výbor CHMP odsouhlasil, že by počáteční 
dávka u starších pacientů měla být co nejnižší, a sjednotil doporučení ohledně počátečních dávek 
přípravku Haldol u pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin. 

4.3. Kontraindikace 

Výbor CHMP souhlasil s harmonizací kontraindikací přípravku Haldol. Přípravek Haldol nesmí být 
používán konkrétně u pacientů se srdečními poruchami, jako jsou některé poruchy srdečního rytmu, 
srdeční selhání a nedávný srdeční infarkt, a útlumem centrální nervové soustavy (sníženou mozkovou 
aktivitou, která zpomaluje dýchání a srdeční tep a snižuje bdělost). 

4.4. Zvláštní upozornění a opatření 

Výbor CHMP sjednotil souhrn údajů o přípravku tak, aby zahrnoval upozornění, že pacienti s bipolární 
poruchou mohou trpět náhlým nástupem deprese, přičemž u těchto pacientů vyzval k přísnému 
dohledu. Tento bod byl rovněž sjednocen s informacemi týkajícími se toho, kdy se mohou objevit 
nežádoucí účinky přípravku Haldol ovlivňující pohyb, s podrobnostmi o úmrtnosti u starších osob a s 
účinky na srdce a mozek. Souhrn údajů o přípravku doporučuje dbát opatrnosti u pacientů, kteří mají 
vysokou hladinu hormonu prolaktinu, a u pacientů, u nichž prolaktin zhoršuje stav nádoru. 

Další změny 

Výbor CHMP sjednotil další body souhrnu údajů o přípravku, včetně interakcí mezi přípravkem Haldol a 
jinými léčivými přípravky (bod 4.5) a informací o těhotenství, kojení a fertilitě (bod 4.6), přičemž mezi 
nežádoucí účinky byl zařazen angioedém (bod 4.8). 

 

Platné znění informací pro lékaře a pacienty je dostupné zde. 

Evropská komise vydala příslušné rozhodnutí o tomto stanovisku dne 28/04/2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Haldol_and_associated_names/human_referral_000415.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
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