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Kérdések és válaszok a 
Fentrix és kapcsolódó nevek 

25, 50, 70 és 100 mikrogramm/óra fentanilt tartalmazó transzdermális tapaszra 
vonatkozóan benyújtott beterjesztéssel kapcsolatban 

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) lezárta azt a döntőbírósági eljárást, amely a Fentrix 
transzdermális tapasz és kapcsolódó nevek engedélyezésével kapcsolatban az Európai Unió (EU) 
tagállamai között kialakult nézeteltérés következménye volt. Az Ügynökség emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP) arra a következtetésre jutott, hogy a Fentrix előnyei 
meghaladják a kockázatokat, és ki lehet adni a forgalomba hozatali engedélyt Németországban és az 
Európai Unió következő tagállamaiban: Ausztria, Belgium, Olaszország, Hollandia, Portugália, 
Szlovénia és Spanyolország.  
A felülvizsgálatot a „29. cikk”1 szerinti beterjesztésnek megfelelően végezték el. 

Milyen típusú gyógyszer a Fentrix? 
A Fentrix egy fentanil nevű hatóanyagot tartalmazó transzdermális tapasz (olyan eszköz, amely a 
gyógyszert a bőrön keresztül juttatja be a szervezetbe). Olyan krónikus (hosszantartó) súlyos 
fájdalomban szenvedő betegeknél használják, akiket csak opioid fájdalomcsillapítókkal (a morfinhoz 
hasonló hatású gyógyszerek) lehet megfelelően kezelni. 
A Fentrix hatóanyaga, a fentanil, egy opioid, amely az agy és a gerincvelő receptoraira hatva előzi 
meg a fájdalmat. 
A Fentrix egy „generikus gyógyszer”. Ez azt jelenti, hogy a Fentrix hasonló egy, az Európai 
Unióban (EU) már engedélyezett, Durogesic nevű „referenciagyógyszerhez”. 

Miért végezték el a Fentrix felülvizsgálatát? 
A Helm Pharmaceuticals GmbH nyújtotta be a Fentrix transzdermális tapaszt decentralizált eljárásra, 
Németországban. Ennek az eljárásnak a során az egyik tagállam (a„referencia tagállam”, ebben az 
esetben Németország) megadja a forgalomba hozatali engedélyt az adott gyógyszerre vonatkozóan, 
amely a referencia tagállamban és a többi tagállamban is érvényes lesz („érintett tagállamok”, ebben 
az esetben: Ausztria, Belgium, Olaszország, Hollandia, Portugália, Szlovénia és Spanyolország). 

Azonban a tagállamok nem tudtak megállapodásra jutni, így a spanyol gyógyszerészeti hatóság a 
kérdést illetően 2009. május 4-én a CHMP-hez fordult, döntőbírósági eljárást kérve. 

A beterjesztés jogalapjai az alábbiak voltak: 
 a Fentrix nem mutatott a referenciagyógyszerrel (Durogesic) összehasonlítható helyi

bőrtoleranciát;
 a nem klinikai helyi irritációt, illetve a bőr Fentrix-érzékenységét nem vizsgálták a jelenlegi

CHMP irányelvek szerint.

1 A 2001/83/EK módosított irányelv 29. cikke, lehetséges súlyos közegészségügyi kockázaton alapuló 
beterjesztés 



Előadó: Dr. Karl Broich (Németország) 

Társelőadó Dr. Concha Prieto Yerro (Spanyolország) 

A beterjesztés kezdetének napja: 2009. május 29. 

A vélemény kiadásának napja:  2009. június 25. 
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Milyen következtetésekre jutott a CHMP? 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok értékelése és a bizottságon belüli tudományos viták alapján, a 
CHMP arra a következtetésre jutott, hogy a Fentrix előnyei meghaladják a kockázatokat, így a Fentrix 
forgalomba hozatali engedélyét minden érintett tagállamban ki kell adni. 
 
Az Európai Bizottság 2009. október 6-án hozta meg határozatát. 
 
 


	Milyen típusú gyógyszer a Fentrix?
	Miért végezték el a Fentrix felülvizsgálatát?
	Milyen következtetésekre jutott a CHMP?

