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BILAGA I 
 

FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM(ER), STYRKA, 
ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLET SAMT, SÖKANDE OCH INNEHAVARE AV 

GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA 
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Medlemsstat Innehavare av 

godkännande för 
försäljning 

Sökande (Läkemedlets) Namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 
 

Österrike  
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Belgien 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Cypern 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl1 
 

50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

                                                      
1 Väntar på godkännande av namn 
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Medlemsstat Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Sökande (Läkemedlets) Namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 
 

Tjeckien 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Danmark 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Estland  
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Finland 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl2 
 

50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

                                                      
2 Väntar på godkännande av namn 
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Medlemsstat Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Sökande (Läkemedlets) Namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 
 

Frankrike 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Tyskland 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Grekland 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Ungern 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 
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Medlemsstat Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Sökande (Läkemedlets) Namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 
 

Island 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Irland 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Italien 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl3 
 

50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Lettland 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

                                                      
3 Väntar på godkännande av namn 
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Medlemsstat Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Sökande (Läkemedlets) Namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 
 

Litauen 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Luxemburg 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Norge 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Polen 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 
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Medlemsstat Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Sökande (Läkemedlets) Namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 
 

Portugal 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Slovakien 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Slovenien 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Spanien 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl4 
 

50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

                                                      
4 Väntar på godkännande av namn 
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Medlemsstat Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Sökande (Läkemedlets) Namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt 
 

Sverige  
 

ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

 Abstral 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 

Storbritannien 
 

 ProStrakan Ltd,  
Galabank Business 
Park, Galashiels  
TD1 1QH  
Storbritannien 

Rapinyl 50µg  
100µg 
200µg  
300µg  
400µg  
600µg  
800µg 

Sublingual resoriblett Sublingual användning. 



 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BILAGA II 
 

VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV 
PRODUKTRESUMÉER, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL PRESENTERADE AV EMEA 
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VETENSKAPLIGA SLUTSATSER 
 
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN 
AV RAPINYL MED SYNONYMER (se bilaga I) 
 
En ansökan om godkännande för försäljning lämnades genom det decentraliserade förfarandet in av 
den sökande, ProStrakan Ltd, för Rapinyl, en sublingual tablett innehållande 50, 100, 200, 300, 400, 
600 eller 800 µg fentanyl i form av citrat. Fentanyl är ett välkänt korttidsverkande syntetiskt 
opioidanalgetikum med bred användning vid behandling av patienter med svår smärta. Rapinyl är 
avsett för behandling av genombrottssmärta hos patienter som redan behandlas med opioider som 
underhållsbehandling vid långvarig cancersmärta. 
 
Ansökan byggde på litteraturdata för fentanyl kompletterade med farmakokinetiska data för Rapinyl 
och en jämförelse av biotillgänglighet mellan Actiq komprimerad sugtablett, ett godkänt transmukosalt 
fentanylpreparat för administrering vid behov, och Rapinyl. Farmakokinetisk karaktärisering efter 
behandling med Rapinyl och farmakokinetiska jämförelser mellan Rapinyl och Actiq har använts som 
grund för en överbryggning till den stora mängden publicerade data om klinisk effekt av och säkerhet 
hos godkända fentanylinnehållande läkemedel. Endast begränsade kliniska data har därför tagits fram 
för användning av Rapinyl. Ett antal berörda medlemsstater ansåg att denna överbryggningsstrategi 
var oacceptabel och otillräcklig samt att den snabba upplösningen av Rapinyl-tabletten kunde tyda på 
ett högre Cmax och ett kortare Tmax. Därför begärdes ytterligare effekt- och säkerhetsdata för 
godkännande av Rapinyl för hantering av genombrottssmärta hos målpopulationen och förfarandet 
hänsköts till CHMP. CHMP antog en lista med frågor som skulle besvaras av den sökande. 
 
Den sökande tillhandahöll en översikt över det nuvarande kunskapsläget när det gäller 
genombrottssmärta med en beskrivning av den behandling som finns att tillgå i dagsläget samt 
publicerade data och tillgängliga säkerhets- och effektdata för andra fentanylinnehållande läkemedel 
och drog slutsatsen att fentanyl är ett idealiskt analgetikum för behandling av genombrottssmärta. 
Rapinyl är en snabbt sönderfallande sublingual tablett som är utformad för att på ett snabbt och 
förutsägbart sätt tillföra fentanyl via munslemhinnan. Ett antal olika dosstyrkor möjliggör en 
individuell titrering uppåt från den rekommenderade startdosen till en dos som ger smärtlindring med 
godtagbara biverkningar. Den sökande har karaktäriserat Rapinyls farmakonkinetiska profil genom att 
visa snabb tillförsel och förutsägbar farmakokinetik i det föreslagna dosintervallet och har även visat 
att Rapinyl ger motsvarande plasmakoncentrationer och farmakokinetiska profiler som Actiq vid både 
låga och höga doser. 
 
Den sökande ansåg likaledes att den kliniska säkerheten hos fentanylinnehållande läkemedel är väl 
etablerad och att dessa tolereras väl både av frivilliga och av målpopulationen samt att mönstret för 
biverkningarna överensstämde med det för andra fentanylinnehållande läkemedel, bland annat de som 
används för behandling av genombrottssmärta. Den sökande tillhandahöll data som stödde 
överbryggningsstrategin med avseende på farmakokinetiken och visade att fentanyltillförseln från 
Rapinyl ger effektiv smärtlindring hos målpopulationen. En statistiskt signifikant minskning av 
smärtintensiteten uppnåddes och en kliniskt betydelsefull minskning av smärtan uppträdde snabbare 
hos patienter som behandlades med Rapinyl jämfört med placebo. Den sökande drog slutsatsen att 
Rapinyl är säkert och tolereras väl av patienter samt har en lämplig säkerhetsprofil för denna 
indikation. 
 
Den sökande ansåg vidare att den aktuella överbryggningsstrategin är rimlig för godkännande av 
Rapinyl i dosintervallet 100-800 µg för behandling av genombrottssmärta hos patienter eftersom 
Rapinyl tillför fentanyl inom ett plasmakoncentrationsintervall som redan har fastställts som säkert 
och effektivt. Rapinyls farmakokinetik är dosproportionell och förutsägbar med enstaka och flera 
doser, och denna lätt- och snabbadministrerade formulering fyller därför ett hittills ouppfyllt behov av 
ett läkemedel som är indicerat för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Den sökande 
beskrev också den föreslagna riskhanteringsplanen, ändringarna av produktinformationen och det 
utbildningsprogram riktat till sjukvårdspersonal, patienter och vårdgivare som är avsett att 
introduceras vid lanseringen av läkemedlet. Den sökande menar därför att fördelarna med Rapinyl är 
större än riskerna samt att utfallet av ytterligare kliniska studier av säkerhet och effekt av Rapinyl är 
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förutsägbart och att det därför är onödigt att genomföra sådana studier. Sponsorn presenterade 
dessutom ett antal oberoende, överväldigande positiva värderingar av förhållandet mellan nytta och 
risk från experter inom palliativ vård. 
 
CHMP godtog inte den sökandes påståenden om dosförhållandet mellan Rapinyl och Actiq och kunde 
därför inte dra några slutsatser om jämförbarheten mellan den systemiska exponering som uppnås med 
Rapinyl och med Actiq. CHMP ansåg det också nödvändigt att bedöma hela rapporten om analysen av 
jämförbarheten mellan Rapinyl och Actiq, eftersom tillgängliga farmakokinetiska data inte räckte som 
stöd för likheten mellan de båda läkemedlen. Effekt- och säkerhetsprofilen för Rapinyl kunde därför 
inte fastställas.  
 
CHMP höll med om att fentanyls farmakokinetiska egenskaper och effekt är väl etablerade och 
noterade smärtmodellen vid genombrottssmärta. Med tanke på fentanyls snäva terapeutiska marginal 
är effekt- och säkerhetsprofilen starkt beroende av systemisk exponering för detta läkemedel och 
därmed är det av avgörande betydelse att den systemiska exponeringen är jämförbar. Vidare fann 
CHMP inte den sökandes påstående om jämförbar biotillgänglighet av fentanyl i Rapinyl och Actiq 
övertygande utan begärde tydliga bevis för att den systemiska exponeringen är likvärdig. CHMP fann 
den låga incidensen av biverkningar hos opioidtoleranta patienter betryggande och noterade 
angivelsen av dostitrering i produktresumén. Även den rimligt låga intraindividuella variationen av 
plasmakoncentrationerna av fentanyl noterades, inklusive den variation som är kopplad till 
vätskeintag, munsår, xerostomi (muntorrhet) och mukosit. CHMP anser dock fortfarande att Rapinyls 
säkerhet behöver klargöras ytterligare, särskilt för upprepad administrering, dosen 800 µg och 
dostitrering. 
 
Avslutningsvis ansåg CHMP att den sökande hade tillhandahållit begränsad information om 
patientbehandling (titrering till effektiv dos, upprepad administrering, administrering upp till högsta 
dos), vilket förhindrade en utvärdering av Rapinyls effekt och säkerhet under kliniska betingelser och 
en karaktärisering av läkemedlets fullständiga, kliniskt relevanta effektprofil över tiden. CHMP ansåg 
därför att även om Rapinyl skulle kunna användas för behandling av genombrottssmärta hos 
cancerpatienter måste tillgängliga kombinerade farmakokinetiska data, farmakologiska data och 
kliniska data anses vara otillräckliga. CHMP begärde därför att den sökande skulle tillhandahålla en 
klinisk demonstration av Rapinyls effekt och säkerhet vid de föreslagna doserna, inklusive den högsta. 
 
Den sökande tillhandahöll data från en studie där man undersökte Rapinyls farmakokinetik hos 8 
opioidtoleranta cancerpatienter. Studien visade att de farmakokinetiska parametrarna hos patienterna 
inte skiljde sig från dem hos friska frivilliga och uppvisade motsvarande farmakokinetisk variabilitet. 
Den sökande diskuterade också xerostomi och mukosit och menade att ingendera kunde förväntas ha 
någon betydande inverkan på upplösning eller absorption av sublingual Rapinyl men noterade att man 
inte förväntade sig att Rapinyl skulle ges till patienter med svår mukosit. 
 
CHMP ansåg att det inte finns skäl att misstänka att individuell dostitrering inte skulle fungera för 
huvuddelen av patienterna men noterade att den högsta dosen inte hade studerats och menade att 
studiestorleken (n=8) är för liten för att det skall gå att dra några tillförlitliga slutsatser, dels på grund 
av det begränsade antalet observationer, dels eftersom ingen statisk analys har gjorts av tillgängliga 
data. CHMP drog därför slutsatsen att jämförbarheten mellan patienter och friska frivilliga inte hade 
visats. 
 
Slutsatser om listan med frågor 
Avslutningsvis noterade CHMP att den sökande inte presenterade några nya data under förfarandet 
men godtog inte den sökandes ståndpunkt att ytterligare kliniska data för effekt- och säkerhet inte 
behövs. I själva verket bygger motiveringen helt på en överbryggningsstrategi som utgår från 
antagandet att den biotillgänglighet som erhålls med Rapinyl är dubbelt så hög som den som erhålls 
med Actiq vid samma molära dos. CHMP ansåg att tillhandahållna data inte visade detta, på grund av 
att tillförlitligheten av studien EN3267-001 kunde ifrågasättas eftersom data inte medger utvärdering 
av de båda formuleringarnas biotillgänglighet och eftersom analysen av poolade data inte kan godtas. 
Vidare ansåg CHMP att tillhandahållna kliniska data för effekt av och säkerhet hos Rapinyl vid 
behandling av genombrottssmärta under normala betingelser är otillräckliga och att inga slutsatser 
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kunde dras från den kliniska studie som tillhandahölls. Eftersom begränsade farmakokinetiska data 
finns tillgängliga för patienter kan dessa data dessutom inte jämföras med dem som erhölls för friska 
frivilliga. CHMP kunde därför inte samtycka till att Rapinyls säkerhets- och effektprofil kunde 
förutses utifrån den tillhandahållna dokumentationen. Avslutningsvis begärde CHMP in ytterligare 
data som stöd för Rapinyls effekt och säkerhet (oberoende av Actiq) vid behandling av 
genombrottssmärta och antog en lista med obesvarade frågor. 
 
Svar på listan med obesvarade frågor och CHMP:s bedömning 
 
Den sökande kunde som svar på listan med obesvarade frågor lämna in interimsanalyser från två 
pågående kliniska fas III-studier av säkerhet och effekt (EN3267-005 och EN3267-007) som 
genomförs i USA av Endo. Inlämnade data bygger på kliniska data för 221 frivilliga och 41 patienter. 
Den sökande lämnade också in data som visade att Rapinyl uppfyller det primära effektmåttet 
(SPID30, Sum of Pain Intensity Difference från baslinjen till 30 minuter) och att resultaten hade hög 
statistisk signifikans (p=0,0004). Dessutom visades en kliniskt relevant effektprofil över tiden som var 
lämplig för en episod med genombrottssmärta och meningsfulla kliniska fördelar för patienterna, som 
kunde identifiera en effektiv dos Rapinyl och använda den framgångsrikt för att kontrollera upprepade 
episoder av genombrottssmärta. Den sökande drog slutsatsen att en optimal dos Rapinyl ger ett snabbt 
effekttillslag för smärtlindringen som avspeglar profilen för genombrottssmärta vid cancer. Den 
sökande ansåg att absorptionshastighet och -omfattning var jämförbara för Rapinyl och Actiq och att 
överensstämmelsen mellan de farmakokinetiska profilerna under de första 30 minuterna, fasen med 
snabbt upptag, kan anses fastställd. Vidare visar de data som tagits fram för Rapinyl och den stora 
mängden ytterligare exponeringsdata för cancerpatienter samma farmakokinetik för frivilliga som för 
patienter, vilket talar för att inga ytterligare studier med friska frivilliga behövs. 
 
Den sökande ansåg att Rapinyl kan titreras med framgång och att upprepad administrering är effektiv 
och säker vid behandling av patienter med återkommande episoder av genombrottssmärta. Även 
säkerhetsdata från EN3267-005 och EN3267-007 har tillhandahållits baserat på ett interrimsuttag från 
säkerhetsdatabasen i januari 2008, med endast två fall av allvarliga biverkningar. Fram till detta datum 
fanns inga rapporter om några allvarliga biverkningar kopplade till Rapinyl från någondera studien. 
Eftersom säkerheten hos transmukosalt fentanyl är väl beskriven skulle alla relevanta frågeställningar 
som rör säkerheten ha betraktats som allvarliga biverkningar. Den sökande försvarade också dosen 
800 µg och diskuterade Rapinyls säkerhet som tillägg till underhållsbehandling med opioider i form av 
fentanyl eller någon annan opioid och ansåg att transmukosal administrering av fentanyl ger stabila 
resultat oberoende av typen av baslinjebehandling. 
 
Avslutningsvis ansåg den sökande att resultaten från studierna EN3267-005 och EN3267-007 
bekräftar de slutsatser som bygger på den ursprungliga överbryggningsstrategin och visar att 
behandling av upprepade episoder av genombrottssmärta med Rapinyl är effektiv och säker för 
opioidtoleranta patienter. Den sökande menar att den ursprungliga överbryggningsstrategin plus den 
stora mängd data som presenterats som bekräftar effekt och säkerhet för cancerpatienter visar att 
fördelarna med Rapinyl verkligen är större än riskerna. Oaktat detta kommer den sökande att hålla fast 
vid och genomföra den föreslagna omfattande riskhanteringsplanen. 
 
CHMP bekräftar mottagandet av inlämnade data och har granskat och utvärderat data från de kliniska 
studierna EN3267-005 och EN3267-007. Den största nyttan med de inlämnade interimsanalyserna är 
upptäckt av eventuella nya säkerhetssignaler och möjligheten till jämförelse av effekten i förhållande 
till tidigare rön. CHMP ansåg att den tillhandahållna informationen räckte för att dra slutsatsen att data 
för upprepad administrering av Actiq och Rapinyl överensstämmer, och dosproportionaliteten mellan 
Actiq och Rapinyl ansågs fastställd genom data för enstaka doser, i väntan på ytterligare kliniska data 
för säkerhet och effekt. CHMP höll också med om att det föreslagna dosintervallet för Rapinyl är 
tillräckligt väl dokumenterat och att inga ytterligare data behövs för effekt och säkerhet vid 
dostitrering. Det finns dessutom mycket god erfarenhet av behandling av genombrottssmärta hos 
patienter med kronisk cancer som redan får en stabil bakgrundsdos av starka opioider för 
smärtlindring. Trots att interimsdata stödjer det föreslagna dosintervallet för Rapinyl begärde CHMP 
dock ytterligare kliniska data som tydligt visar Rapinyls effekt/säkerhet. CHMP ansåg att 
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farmakokinetiska data för friska frivilliga jämfört med patienter var begränsade men höll med om att 
tillgängliga data inte tyder på några skillnader som ger anledning till oro.  
 
CHMP ansåg att SPID30-effektdata visade statistiskt signifikanta skillnader till fördel för Rapinyl 
jämfört med placebo men att de primära effektmåtten borde innefatta bedömning av skillnaden i 
smärtintensitet med hjälp av en enkel skala och en definition av responder. I denna studie förefaller det 
primära kriterium som har valts (SPID) och den tid som har valts för effektbedömningen (30 minuter) 
inte vara lämpliga för utvärdering av effekten vid behandling av episoder med genombrottssmärta, 
som är kända för att ha en medianduration på 30 minuter. CHMP ansåg att den sökande borde 
tillhandahålla en analys av procentandelen 30 %- och 50 %-responders vid 10 och 15 minuter för en 
bättre utvärdering av den kliniskt relevanta effektprofilen över tiden. CHMP godtar den sökandes skäl 
till att i denna fas analysera endast allvarliga biverkningar och finner frånvaron av nya viktiga 
frågeställningar rörande säkerheten betryggande men anser ändå att den sökande bör tillhandahålla en 
fullständig säkerhetsanalys. Slutligen ansåg CHMP att databasen för Rapinyls effekt och säkerhet vid 
behandling av cancerpatienter med genombrottssmärta är tämligen bristfällig och begärde in 
ytterligare säkerhetsanalyser: utförlig exponering av patienter för Rapinyl, en fullständig 
säkerhetsanalys och beskrivningar av dödsfallen.  
 
Utifrån granskningen av data och svar ansåg CHMP att ansökan för Rapinyl skulle kunna godkännas, 
förutsatt att den sökande lämnar tillfredsställande svar på de kvarstående frågorna. 
 
Svar på kvarstående frågor och CHMP:s bedömning 
 
Den sökande bekräftade att de tabletter som används i Endos fas III-studier, EN3267-005 och 
EN3267-007, är kvalitativt och kvantitativt identiska med de tabletter som nu granskas i Europa och 
att tillverkningsprocessen är densamma, med fentanylcitrat från samma leverantör och med identiska 
specifikationer. Detta medger extrapolering av slutsatserna från dessa studier till Rapinyl. CHMP höll 
med om detta och ansåg att denna punkt därmed var avklarad. 
 
Den sökande gav ytterligare försäkringar om användningen av Rapinyl på patienter med mukosit, 
baserat på publikationer och riktlinjer, och drog slutsatsen att patienter med lindrig/medelsvår mukosit 
kan använda orala läkemedel medan transmukosala former av fentanyl inte är lämpliga för patienter 
med svår mukosit, då andra administreringssätt för analgetika är att föredra. Den sökande införde en 
ändrad ordalydelse i avsnitt 4.4 i produktresumén om varningar och försiktighet med en 
rekommendation om extra försiktighet under titrering av patienter med munsår eller mukosit. Den 
sökande beskrev vidare data från uttaget av säkerhetsdata (januari 2008) och ansåg att den information 
som härletts från uttagna data stod sig väl vid jämförelse med värden som anges för Effentora och 
Actiq, fastän sponsorn inte angav skälet till att patienter lämnade studien. Dessutom granskade läkare 
eller sjuksköterska munhålan 15-20 minuter efter behandling för kontroll av lokal irritation. Inga 
onormala resultat hittades och tabletterna tolererades väl både efter enstaka och upprepade doser. 
CHMP ansåg att det antal patienter som med framgång titrerade till en effektiv dos ligger nära det som 
observerats för både Actiq och Effentora. CHMP noterade att eftersom 97 procent av de patienter som 
hade titrerat till en effektiv dos kunde slutföra studiens randomiseringsfas kunde inga särskilda 
säkerhetsproblem konstateras. 
 
Den sökande hänvisade till den analysen av PID (Pain Intensity Difference) för Rapinyl jämfört med 
placebo från tidpunkten 10 minuter i studien EN3267-005. Ingen analys gjordes av 30 %- och 50 %-
responders vid 10 och 15 minuter inom ramen för interimsanalysen, men denna analys har begärts från 
sponsorn i slutrapporten från den kliniska studien. I frånvaro av dessa data tillhandahöll den sökande 
data som visar ett direkt samband mellan analysen av 33 %-responders och PID och använde de 
smärtdata som finns tillgängliga i dagsläget och PID-värdena för att jämföra responderfrekvensen 
mellan aktiv behandling och placebo vid tidigare tidpunkter. De resultat som erhölls från 
extrapoleringarna är visserligen inte validerade men står sig väl jämfört med Effentora och Actiq. 
Avslutningsvis menar den sökande att påvisandet av en statistiskt signifikant förbättring av PID vid 10 
och 15 minuter i EN3267-005 är det lämpliga och kliniskt relevanta måttet på Rapinyls tidiga effekt 
och att en förbättring av PID avspeglas direkt i en ökad responderfrekvens. Den sökande presenterade 
också exponeringsdata åtföljda av en utförlig diskussion för de 131 patienter som dostitrerade med 
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framgång i studierna EN3267-005 och EN3267-007 och för de patienter som slutförde 
uppföljningsperioderna på 3 och 12 månader. 
 
Den sökande diskuterade det tidigare tillhandahållna datasetet för allvarliga biverkningar fram till den 
18 januari 2008 vid uttaget av säkerhetsdata och ansåg att nya säkerhetsdata stödde 
överbryggningsstrategin och var i linje med en vidare granskning av data för allvarliga biverkningar 
fram till den 15 maj 2008. Den sökande beskrev de observerade signalerna för allvarliga biverkningar 
och noterade att prövaren bara hade bedömt ett fall som kopplat till prövningsläkemedlet. Den 
sökande diskuterade också skillnaden mellan frivilliga (som inte hade behandlats med opioider 
tidigare) och målpatientpopulationen (som får underhållbehandling med opioider) och noterade att 
mönstret för relaterade händelser överensstämde med tillgänglig litteratur om fentanylinnehållande 
läkemedels säkerhetsprofil samt att inga dosrelaterade trender för incidensen av biverkningar förelåg. 
Ett stort antal Rapinyl-doser har administrerats under dessa fas III-studier och höga doser av Rapinyl 
har använts under långa perioder utan att typen och frekvensen av rapporterade allvarliga biverkningar 
har gett någon anledning till oro. Den sökande anser därför att Rapinyls säkerhetsprofil lämpar sig för 
denna indikation. CHMP fann frånvaron av säkerhetssignaler i samband med allvariga biverkningar 
betryggande men begärde som villkor för godkännande för försäljning att den sökande skulle 
tillhandahålla en fullständig säkerhetsanalys. 
 
Den sökande presenterade fallbeskrivningar för samtliga dödsfall som hade meddelats den sökande 
och gick igenom allvarliga biverkningar med dödsfall som följd. Den sökande drog slutsatsen att 
prövarna inte ansåg att dessa dödsfall kunde anses ha något samband med prövningsläkemedlet. En 
patient lyckades begå självmord, men även om det är känt att självmordstankar är vanligare hos 
cancerpatienter än hos befolkningen som helhet har varken självmord eller självmordstankar 
rapporterats som biverkning till vare sig Actiq eller Fentor/Effentora, och utifrån de likartade 
farmakokinetiska profilerna för Rapinyl och Actiq menar den sökande att detta fall var en tillfällig 
händelse, i överensstämmelse med prövarens bedömning av händelsen som orelaterad. CHMP har 
granskat beskrivningarna av dödsfallen och är ense med den sökandes slutsatser. Självmordet förtjänar 
dock att uppmärksammas, och eftersom depression och nedstämdhet är biverkningar som anges i 
produktresumén för Actiq ansåg CHMP att denna typ av händelser bör övervakas noga och begärde att 
frågeställningen skulle följas upp i rapporter om läkemedelssäkerhet efter det att läkemedlet har 
släppts ut på marknaden. 
 
SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉER, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL  
 
CHMP välkomnade de nya interimsanalyserna av Rapinyls effekt och säkerhet men ansåg att nya data 
måste betraktas som preliminära, eftersom de fullständiga resultaten från studierna ännu inte finns 
tillgängliga för bedömning. Även om antalet analyserade patienter är relativt litet finns nu information 
om behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter i ett dosintervall mellan 100 och 800 µg, 
och inga nya säkerhetssignaler föreligger. Som stöd för detta finns fentanyls kända egenskaper, 
inlämnade kliniska data, en ändrad produktresumé med rekommendation om strikt individuell 
dostitrering och den föreslagna riskhanteringsplanen. 
 
Effektdata visar att Rapinyl skiljer sig statistiskt från placebo vid behandling av genombrottssmärta 
och dessa resultat förefaller vara kliniskt relevanta. Den sökande har tillhandahållit en extrapolering av 
PID vid 10 och 15 minuter till responderfrekvenserna. Denna beräkning förefaller rimlig, men en 
responderanalys bör tillhandahållas så snart en sådan finns att tillgå. Tillgängliga data för exponering 
lämnades in som begärt, och även om dessa data inte är de slutgiltiga ansåg CHMP att exponeringen 
för Rapinyl är tillräcklig i nuläget. På grund av det blygsamma antal patienter som har exponerats 
under en längre tid skall slutresultaten från studierna EN3267-005 och EN3267-007 lämnas in som 
villkor för godkännande för försäljning. Utifrån inlämnade effekt- och säkerhetsdata förefaller Rapinyl 
vara jämförbart med andra fentanylinnehållande läkemedel (Actiq och Effentora) vid behandling av 
genombrottssmärta hos cancerpatienter. 
 
På grund av det blygsamma antal patienter som har exponerats under en längre tid ombads den 
sökande dock att som villkor för godkännande för försäljning lämna in slutresultaten från studierna 
EN3267-005 och EN3267-007 samt en fullständig analys av säkerhetsdata för allvarliga biverkningar. 
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Dessutom bör självmordbenägenheten övervakas, eftersom depression och nedstämdhet ingår bland de 
biverkningar som har rapporterats för Actiq.  
 
Sammanfattningsvis ansåg CHMP att den sökande har gett adekvata svar på frågorna. Utifrån 
genomgången av data och den sökandes svar på listan med obesvarade frågor samt på kvarstående 
frågor ansåg CHMP att fördelarna med Rapinyl är större än riskerna och att ansökan för Rapinyl 
sublingual tablett 50, 100, 200, 300, 400, 600 och 800 µg kan godkännas, förutsatt att den sökande 
inför de ändringar som gjorts av produktinformationen och uppfyller de villkor för godkännande för 
försäljning som beskrivs i bilaga IV. 
 
CHMP rekommenderar ändring av produktresuméer och beviljande av det godkännande för 
försäljning för vilket produktresumé, märkning och bipacksedel finns i bilaga III för Rapinyl med 
synonymer (se bilaga I), under förutsättning att de villkor för godkännande för försäljning som listas i 
bilaga IV uppfylls, av följande skäl: 
  
- Svaren från den sökande, särskilt de ytterligare kliniska data som under hänskjutningsförfarandet 

lämnades in till CHMP, undanröjde CHMP:s betänkligheter. 
 
- Dosintervallet för Rapinyl och dosproportionaliteten mellan Actiq och Rapinyl ansågs fastställda. 
 
- och under förutsättning att den sökande uppfyller villkoren för godkännande för försäljning som 

anges i bilaga IV 
 
- CHMP ansåg att fördelarna med Rapinyl är större än riskerna. 
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1. LÄKEMEDLETS NAMN 
 
Rapinyl och associerade namn (se bilaga 1) 50 mikrogram sublinguala resoribletter. 
[Se bilaga I – kompletteras nationellt] 
 
Rapinyl 100 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 200 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 300 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 400 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 600 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 800 mikrogram sublinguala resoribletter 

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 
 
En sublingual resoriblett innehåller 50 mikrogram fentanyl (som citrat). 
100 mikrogram fentanyl (som citrat) 
200 mikrogram fentanyl (som citrat) 
300 mikrogram fentanyl (som citrat) 
400 mikrogram fentanyl (som citrat) 
600 mikrogram fentanyl (som citrat) 
800 mikrogram fentanyl (som citrat) 
 
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 

3. LÄKEMEDELSFORM 
 
Sublingual resoriblett  
 
50 mikrogram sublingual resoriblett är en vit femkantig tablett 
100 mikrogram sublingual resoriblett är en vit rund tablett 
200 mikrogram sublingual resoriblett är en vit oval tablett 
300 mikrogram sublingual resoriblett är en vit triangulär tablett 
400 mikrogram sublingual resoriblett är en vit rombformad tablett 
600 mikrogram sublingual resoriblett är en vit ”D”-formad tablett 
800 mikrogram sublingual resoriblett är en vit kapselformad tablett 

4. KLINISKA UPPGIFTER 
 
4.1 Terapeutiska indikationer 
 
Behandling av genombrottssmärta hos vuxna patienter som redan behandlas med opioider för 
långvarig cancersmärta. Genombrottssmärta är ett övergående smärtskov under en i övrigt kontrollerad 
långvarig smärta. 
 
4.2 Dosering och administreringssätt 
 
Rapinyl skall endast administreras till patienter som betraktas som toleranta mot den opioidbehandling 
de får mot sin ihållande cancersmärta. Patienter kan betraktas som opioidtoleranta om de tar minst 60 
mg oralt morfin per dag, 25 mikrogram fentanyl transdermalt per timme eller ekvianalgetisk dos av 
någon annan opioid under en vecka eller längre. 
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Rapinyl sublinguala resoribletter skall administreras direkt under tungan i den djupaste delen. Rapinyl 
sublinguala resoribletter får inte sväljas, utan skall istället få tid att lösas upp helt och hållet i den 
sublinguala kaviteten utan att tuggas eller sugas. Patienterna skall rekommenderas att inte äta eller 
dricka någonting förrän den sublinguala resoribletten är fullständigt upplöst. 
 
Patienter med torr mun kan använda vatten för att fukta buckalslemhinnan innan de tar Rapinyl. 
 
Dostitrering: 
 
Den optimala dosen av Rapinyl bestäms genom en upptitrering, individuellt anpassad för varje patient. 
Flera olika doser finns tillgängliga för användning under dostitreringsfasen. Initialt bör en Rapinyl-dos 
på 100 mikrogram användas, och därefter titreras upp efter behov med de olika tillgängliga 
dosstyrkorna.  
 
Den sublinguala resoribletten på 50 mikrogram kan användas för att uppnå ett intermediärt steg i 
dostitreringen.  
 
Patienterna skall övervakas noggrant tills en optimal dos erhålls, d.v.s. en dos som ger adekvat 
analgesi med acceptabla biverkningar för varje episod av genombrottssmärta. 
 
Ett byte från andra läkemedel som innehåller fentanyl till Rapinyl får inte vara 1:1 på grund av olika 
absorptionsprofiler. Om patienten byter från ett annat läkemedel som innehåller fentanyl krävs en ny 
dostitrering med Rapinyl. 
 
Följande dosregim rekommenderas för titrering, även om behandlande läkare i varje enskilt fall skall 
ta hänsyn till patientens kliniska behov, ålder och övriga sjukdomar. 
 
Samtliga patienter måste inleda behandlingen med en enstaka 100 mikrogram sublingual resoriblett. 
Om adekvat analgesi inte erhålles inom 15–30 minuter från administreringen av en enda sublingual 
resoriblett,  kan en andra 100 mikrogram sublingual resoriblett administreras. Vid inadekvat 
smärtlindring med två sublinguala resoribletter på 100 mikrogram bör en dosökning till nästa högre 
tillgängliga styrka övervägas vid nästa episod av genombrottssmärta. Man bör fortsätta med en stegvis 
dosupptrappning till dess adekvat analgesi uppnås. Denna titrering bör följa rutinen med 
administrering av en enstaka sublingual resoriblett, följt av administrering av ytterligare en sublingual 
resoriblett, efter 15–30 minuter om smärtlindringen är inadekvat. Dosstyrkan för den andra 
sublinguala resoribletten bör ökas från 100 till 200 mikrogram vid doser på minst 400 mikrogram. 
Detta illustreras i tabellen nedan. Under titreringsfasen skall inte fler än två (2) sublinguala 
resoribletter administreras för varje enskild episod av genombrottssmärta. 
 

Styrka (mikrogram) för den första 
sublinguala resoribletten vid varje episod av 

genombrottssmärta. 

Styrka (mikrogram) för den extra (andra) 
sublinguala resoribletten, som vid behov tas 

15–30 minuter efter den första tabletten. 
100 100 
200 100 
300 100 
400 200 
600 200 
800 - 

 
Om adekvat analgesi uppnås med den högre dosen, men biverkningarna bedöms som oacceptabla, kan 
en intermediär dos administreras (vid behov med hjälp av sublinguala resoribletter på 50 mikrogram 
eller 100 mikrogram). 
 
Doser över 800 mikrogram har inte utvärderats i kliniska studier. 
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För att minimera risken för opioidrelaterade biverkningar och för att identifiera den optimala dosen är 
det absolut nödvändigt att patienten övervakas noga av sjukvårdspersonal under titreringsprocessen. 
 
Underhållsbehandling 
När optimal dos har fastsällts, eventuellt omfattande mer än en tablett, skall patienten 
underhållsbehandlas med denna dos, dock begränsad till maximalt fyra doseringstillfällen med 
Rapinyl per dag. 
 
Dosjusteringar: 
Om behandlingssvaret (analgesi eller oönskade reaktioner) på den titrerade Rapinyl-dosen märkbart 
förändras, kan det vara nödvändigt med dosjustering för att säkerställa att en optimal dos bibehålls. 
Om patienten har fler än fyra episoder av genombrottssmärta per dag under mer än fyra dagar i följd, 
skall dosen av den långverkande opioiden mot ihållande smärta utvärderas på nytt. Om den 
långtidsverkande opioiden byts ut eller om doseringen av den långtidsverkande opioiden höjs, kan 
dosen av Rapinyl behöva omprövas och omtitreras för att säkerställa att patienten står på en optimal 
dos. 
 
Det är absolut nödvändigt att en eventuell omtitrering av något av insatta analgetika endast sker under 
övervakning av sjukvårdspersonal. 
 
Utsättning av behandlingen 
För patienter som inte längre behöver opioidbehandling måste hänsyn tas till Rapinyl-dosen innan man 
successivt titrerar ner opioiderna. Detta för att minimera eventuella utsättningseffekter. 
 
Hos patienter som fortsätter att ta kronisk opioidbehandling mot ihållande smärta men inte längre 
behöver någon behandling mot genombrottssmärta kan Rapinyl-behandlingen vanligen sättas ut 
omedelbart.  
 
Behandling av barn och ungdomar: 
Rapinyl får ej användas till patienter under 18 år beroende på brist på data avseende säkerhet och 
effekt. 
 
Användning till äldre  
Dostitreringen måste ske med särskild omsorg och patienterna observeras noga med avseende på 
tecken på fentanyltoxicitet (se avsnitt 4.4).   
 
Användning till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion 
Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion skall observeras noga med avseende på tecken på 
fentanyltoxicitet under titreringsfasen för Rapinyl (se avsnitt 4.4).   
 
4.3 Kontraindikationer 
 
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. 
 
Rapinyl är kontraindicerat till opioidnaiva patienter på grund av risken för livshotande 
andningsdepression. 
 
Uttalad andningsdepression eller grava obstruktiva lungsjukdomar. 
 
 
4.4 Varningar och försiktighet 
Patienter och deras vårdgivare måste informeras om att Rapinyl innehåller en aktiv substans i en mängd 
som kan vara dödlig för ett barn och att tabletterna därför alltid måste förvaras utom syn och räckhåll 
för barn. 
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På grund av de potentiellt allvarliga biverkningar som kan uppträda vid behandling med opioider som 
Rapinyl måste patienter och deras vårdgivare vara fullt medvetna om vikten av att ta Rapinyl på 
korrekt sätt och vilka åtgärder som skall vidtas om symptom på överdosering skulle uppträda. 
Innan behandling med Rapinyl påbörjas är det viktigt att den behandling med långverkande opioid 
som patienten får för att kontrollera den ihållande smärtan har stabiliserats.  
 
Tolerans och fysiskt och/eller psykologiskt beroende kan utvecklas vid upprepad administrering av 
opioider såsom fentanyl. Iatrogent beroende efter terapeutiskt bruk av opioider är sällsynt.  
 
Som med alla opioider finns det risk för kliniskt signifikant andningsdepression vid användning av 
Rapinyl. Särskild försiktighet bör iakttas under dostitrering av Rapinyl hos patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom eller andra medicinska tillstånd som predisponerar för andningsdepression 
(t.ex. myastenia gravis). Detta till följd av risken för ytterligare andningsdepression, som skulle kunna 
leda till andningssvikt. 
 
Rapinyl skall endast administreras med yttersta försiktighet till patienter som kan vara särskilt utsatta 
för intrakraniella effekter av hyperkapni, såsom patienter som uppvisar tecken på ett förhöjt 
intrakraniellt tryck, sänkt medvetande, koma eller hjärntumörer. Hos patienter med skallskador kan det 
kliniska förloppet maskeras vid användning av opioider. I sådana fall bör opioider endast användas om 
det är absolut nödvändigt.  
 
Intravenöst fentanyl har visats orsaka bradykardi. Rapinyl skall användas med försiktighet till 
patienter med bradyarytmier.  
 
Data från studier med intravenöst administrerat fentanyl antyder att äldre patienter kan ha ett nedsatt 
clearance, en förlängd halveringstid och att de kan vara känsligare för den aktiva substansen än yngre 
patienter. Äldre, kakektiska eller patienter med nedsatt allmäntillstånd skall observeras noga med 
avseende på tecken på fentanyltoxicitet och dosen skall vid behov reduceras. 
 
Rapinyl skall administreras med försiktighet till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion, 
speciellt under titreringsfasen. Användning av Rapinyl till patienter med nedsatt lever- eller 
njurfunktion kan öka biotillgängligheten för fentanyl och minska dess systemiska clearance, vilket 
skulle kunna medföra en ackumulering och ökade och förlängda opioideffekter.  
 
Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med hypovolemi och hypotension. 
 
Rapinyl har inte studerats hos patienter med munsår eller mukosit. Det kan föreligga en risk för 
förhöjd systemisk läkemedelsexponering och extra försiktighet rekommenderas därför vid dostitrering.  
 
Det bör inte uppstå några märkbara symptom vid utsättande av Rapinyl, men möjliga 
utsättningssymptom innefattar ångest, tremor, svettningar, blekhet, illamående och kräkningar. 
 
4.5 Interaktion med andra läkemedel och övriga interaktioner 
 
Fentanyl metaboliseras av CYP3A4. Läkemedel som hämmar CYP3A4-aktivitet, som 
makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin), antimykotika av azoltyp (t.ex. ketokonazol, itrakonazol) eller 
vissa proteashämmare (t.ex. ritonavir) kan öka biotillgängligheten för fentanyl genom att minska dess 
systemiska clearance, och därigenom potentiellt förstärka eller förlänga opioideffekterna. Det är även 
känt att grapefruktjuice hämmar CYP3A4. Fentanyl bör därför ges med försiktighet om det 
administreras samtidigt med CYP3A4-hämmare. 
 
Samtidig användning av andra CNS-depressiva medel, såsom andra morfinderivat (analgetika och 
hostdämpande), narkosmedel, skelettmuskelrelaxerande medel, sederande antidepressiva, sederande 
H1-antihistaminer, barbiturater, anxiolytika (d.v.s. bensodiazepiner), hypnotika, antipsykotika, 
klonidin och närbesläktade substanser kan framkalla en ökning av de CNS-deprimerande effekterna. 
Andningsdepression, hypotension och djup sedering kan uppträda.   
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Alkohol potentierar den sederande effekten hos morfinbaserade analgetika; därför rekommenderas inte 
samtidig administrering av alkoholhaltiga drycker eller läkemedel och Rapinyl. 
 
Användning av Rapinyl rekommenderas inte till patienter som fått monoaminoxidashämmare (MAO-
hämmare) de senaste 14 dagarna eftersom allvarlig och oförutsägbar potentiering av MAO-hämmare 
har rapporterats med opioidanalgetika. 
 
Samtidig användning av partiella opioidagonister/antagonister (t.ex. buprenorfin, nalbufin och 
pentazocin) rekommenderas inte. De har en hög affinitet till opioidreceptorer med relativt liten 
egeneffekt och motverkar därför delvis den analgetiska effekten hos fentanyl och kan inducera 
utsättningssymptom hos opioidberoende patienter. 
 
 
4.6 Graviditet och amning 
 
Säkerheten hos fentanyl vid användning under graviditet har ej fastställts. Djurstudier har visat 
reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människor är okänd. Fentanyl skall 
endast användas under graviditet i de fall det är klart nödvändigt. 

 
Vid långtidsbehandling under graviditet kan fentanyl orsaka utsättningssymtom hos det nyfödda 
barnet.  
 
Fentanyl bör ej användas under värkarbete och förlossning (inklusive kejsarsnitt), eftersom fentanyl 
passerar över placenta och kan orsaka andningsdepression hos fostret eller det nyfödda barnet. 
 
Fentanyl passerar över i bröstmjölk och kan orsaka sedering och andningsdepression hos det ammade 
barnet. Fentanyl skall endast användas av ammande kvinnor om fördelarna är större än nackdelarna för 
både moder och barn. 
 
4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner 
 
Inga studier har utförts. 
 
Fentanyl kan dock försämra den mentala eller fysiska förmågan att utföra potentiellt farliga uppgifter 
som att framföra fordon eller använda maskiner. Patienter bör avrådas från att framföra fordon eller 
använda maskiner om de drabbas av yrsel eller dåsighet eller upplever dubbelseende eller dimsyn 
medan de tar Rapinyl.  
 
4.8 Biverkningar 
 
De biverkningar som är typiska för opioider kan förväntas med Rapinyl; de tenderar att minska i 
intensitet med fortsatt användning. De allvarligaste potentiella biverkningarna förenade med 
användning av opioider är andningsdepression (som kan leda till andningsstillestånd), hypotension och 
chock. Övriga mycket vanliga rapporterade biverkningar innefattar: illamående, kräkningar, 
förstoppning, huvudvärk, somnolens/trötthet och yrsel. 
 
En lista över biverkningar som förekommit i kliniska prövningar med Rapinyl på patienter och friska 
frivilliga, med ett misstänkt samband med behandlingen, följer nedan ordnade efter organsystemklass 
och frekvens (mycket vanliga ≥ 1/10; vanliga ≥ 1/100 till < 1/10). Biverkningarna presenteras inom 
varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. 
 

Centrala och perifera nervsystemet 
Mycket vanliga: Yrsel, somnolens, huvudvärk  
Vanliga: Vasovagal reaktion, hypoestesi, parestesi, hyperakusi  
 
Ögon 
Vanliga: Onormal syn 
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Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum 
Vanliga: Andningsdepression, rinit, faryngit 
 
Magtarmkanalen 
Mycket vanliga: Illamående 
Vanliga: Kräkningar, buksmärta, diarré, förstoppning, obehagskänsla i buken, dyspepsi, 
muntorrhet  
 
Hud och subkutan vävnad 
Vanliga: Hudutslag, pruritus 
 
Blodkärl 
Vanliga: Ortostatisk hypotension, rodnad, blodvallningar 
 
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället 
Mycket vanliga: Trötthet 
Vanliga: Asteni, irritation på administreringsstället 
 
Psykiska störningar 
Vanliga: Depression, anorexi, nedsatt koncentrationsförmåga, eufori 

 
Alla ovanstående biverkningar rapporterades hos opioidnaiva frivilliga som gavs Rapinyl. Patienter 
(n=23) som behandlades med Rapinyl upplevde endast yrsel, illamående och kräkningar. 
 
Följande biverkningar associerade med andra fentanylpreparat har också rapporterats (mycket vanliga 
≥ 1/10; vanliga ≥ 1/100 till < 1/10; mindre vanliga ≥ 1/1 000 till < 1/100; sällsynta ≥ 1/10 000 till < 1/1 
000; mycket sällsynta < 1/10 000; okänd frekvens (kan ej bedömas från tillgängliga data)):  
  

Hjärtat 
Mindre vanliga: Bradykardi, takykardi, hypertoni  
Mycket sällsynta: Arytmier 
 
Centrala och perifera nervsystemet 
Vanliga: Myoklonus, insomni, smakrubbningar  
Mindre vanliga: Onormal gång/koordination, vertigo, amnesi, talrubbningar, tremor 
 
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum 
Mindre vanliga: Hypoventilation, astma, dyspné 
Mycket sällsynta: Apné, hemoptys 
 
Magtarmkanalen 
Vanliga: Gastrointestinal obstruktion, dysfagi, sår i munnen/stomatit, tungsjukdom 
Mindre vanliga: Utspänd buk, flatulens, törst 
Sällsynta: Hicka 
 
Njurar och urinvägar 
Mindre vanliga: Urinretention, förändrad miktionsfrekvens  
Mycket sällsynta: Blåsspasm, oliguri  
 
Hud och subkutan vävnad 
Mycket vanliga: Svettningar 
 
Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer 
Vanliga: Olycksskador 
 
Blodkärl 
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Vanliga: Vasodilation 
 
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället 
Mindre vanliga: Allmän sjukdomskänsla 
 
Psykiska störningar 
Vanliga: Hallucinationer, förvirring, ångest, nervositet, onormala tankar, onormala drömmar 
Mindre vanliga: Oro, depersonalisering, känslomässig labilitet 

 
4.9 Överdosering 
 
Symtomen vid en överdosering av fentanyl innebär en förstärkning av de farmakologiska effekterna 
och den allvarligaste effekten utgörs av en andningsdepression, som kan leda till andningsstillestånd. 
 
Den omedelbara behandlingen vid en överdosering innefattar borttagande av eventuella kvarvarande 
Rapinyl sublinguala resoribletter ur munnen, fysisk och verbal stimulering av patienten och 
bedömning av medvetandegraden. Etablera och upprätthåll en öppen luftväg. Vid behov skall en 
svalg- eller trakealtub sättas på plats, syre administreras och mekanisk ventilation påbörjas. 
Upprätthåll adekvat kroppstemperatur och vid behov parenteral vätsketillförsel. 
 
Vid behandling av oavsiktlig överdos hos opioidnaiva personer skall naloxon eller andra 
opioidantagonister användas där detta är kliniskt indicerat och i enlighet med produktresuméerna för 
dessa läkemedel. Upprepad administrering av opioidantagonist kan erfordras om 
andningsdepressionen är långvarig  
 
Försiktighet måste iakttas vid användning av naloxon och andra opioidantagonister för behandling av 
överdos hos patienter som står på opioidbehandling, eftersom det finns en risk för akut 
utsättningssyndrom. 
 
Om svår eller ihållande hypotension uppträder, bör man överväga möjligheten av hypovolemi, och 
tillståndet bör hanteras med lämplig parenteral vätskebehandling. 
 
Muskelstelhet som påverkar andningen har rapporterats med fentanyl och andra opioider. Om detta 
inträffar kan endotrakeal intubation, assisterad ventilation och administrering av såväl 
opioidantagonister som muskelrelaxantia erfordras.  

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 
 
5.1  Farmakodynamiska egenskaper 
 
Farmakoterapeutisk grupp: Fenylpiperidinderivat. ATC-kod: N02AB03 
 
Fentanyl är ett potent µ-opioidanalgetikum med snabbt insättande smärtlindring och kortvarig effekt. 
Fentanyl är ett ungefär 100 gånger mer potent analgetikum än morfin. De sekundära effekterna av 
fentanyl på centrala nervsystemet (CNS), och på respiratorisk och gastrointestinal funktion är de 
typiska för opioidanalgetika och betraktas som klasseffekter. 
 
De analgetiska effekterna av fentanyl är relaterade till blodkoncentrationen av den aktiva substansen; 
hos opioidnaiva patienter ligger de lägsta serumkoncentrationerna med analgetisk effekt i området 
0,3–1,2 ng/ml, medan blodkoncentrationer på 10–20 ng/ml ger kirurgisk anestesi och djup 
andningsdepression. 
 
Hos patienter med kronisk cancersmärta som står på stabila underhållsdoser av opioider har Rapinyl 
visat sig inducera en lindring av genombrottssmärta som är signifikant överlägsen effekten av placebo 
från 15 minuter från administration och framåt, med ett signifikant lägre behov av annan 
anfallskuperande behandling. Rapinyls säkerhet och effekt har utvärderats hos patienter som tagit 
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läkemedlet i början av en episod med genombrottssmärta. Profylaktisk användning av Rapinyl inför 
förutsägbara smärtepisoder undersöktes inte vid de kliniska prövningarna. 
 
Fentanyl ger, liksom alla µ-opioidreceptoragonister, en dosberoende andningsdepression. Denna risk 
är högre hos opioidnaiva patienter än hos patienter som lider av svår smärta eller står på kronisk 
opioidbehandling. Långtidsbehandling med opioider leder vanligen till utveckling av tolerans mot de 
sekundära effekterna.  
  
Även om opioider generellt ökar tonus hos den glatta muskulaturen i urinvägarna, tenderar 
nettoeffekten att variera, så att man i vissa fall får urinträngningar, i andra fall svårighet att urinera. 
 
Opioider ökar tonus och minskar de propulsiva kontraktionerna hos den glatta muskulaturen i 
magtarmkanalen. Detta leder till en förlängd passagetid genom magtarmkanalen, vilket kan vara 
orsaken till den obstiperande effekten hos fentanyl. 
 
5.2 Farmakokinetiska egenskaper 
 
Fentanyl är en starkt lipofil läkemedelssubstans som absorberas mycket snabbt genom munslemhinnan 
och långsammare genom magtarmkanalen. Peroralt administrerat fentanyl har en markant hepatisk och 
intestinal första passage-effekt.  
 
Rapinyl är en snabblöslig sublingual resoriblettberedning. Rapinyl absorberas snabbt under cirka 
30 minuter efter administrering. Biotillgängligheten för Rapinyl har ej studerats men uppskattas till 
cirka 70 %. Den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen av fentanyl ligger i intervallet från 
0,2 till 1,3 ng/ml (efter administrering av 100 till 800 µg Rapinyl ) och uppnås efter 22,5 till 
240 minuter. 
 
Cirka 80–85 % av fentanylet är bundet till plasmaproteiner, främst α1-glykoprotein och i lägre grad 
albumin och lipoprotein. Distributionsvolymen för fentanyl vid steady state är cirka 3–6 l/kg. 
 
Fentanyl metaboliseras främst medelst CYP3A4 till ett antal farmakologiskt inaktiva metaboliter, 
inklusive norfentanyl. Inom 72 timmar efter en intravenös fentanyladministrering utsöndras cirka 
75 % av dosen i urinen, främst som metaboliter, och mindre än 10 % av dosen som oförändrad 
läkemedelssubstans. Cirka 9 % av dosen återfinns i faeces, främst som metaboliter. Totalt 
plasmaclearance för fentanyl är cirka 0,5 l/h/kg. Efter administrering av Rapinyl är den huvudsakliga 
eliminationshalveringstiden för fentanyl cirka 7 timmar (intervall 3–12,5 timmar) och den terminala 
halveringstiden cirka 20 timmar (intervall 11,5–25 timmar). 
 
Farmakokinetiken för Rapinyl har visats vara dosproportionell inom dosområdet 100–800 µg.  
 
Nedsatt njur/leverfunktion  
Nedsatt lever- eller njurfunktion kan leda till förhöjda serumkoncentrationer. Äldre, kakektiska eller 
patienter med nedsatt allmäntillstånd kan ha en lägre fentanylclearance, vilket kan leda till en förlängd 
terminal halveringstid för substansen (se avsnitt 4.2 och 4.4).  
 
5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter 
 
Data för säkerhetsfarmakologi och toxicitet vid upprepad dosering visar inte några särskilda risker för 
människa, som inte redan täcks av andra avsnitt i denna produktresumé. Djurstudier har visat nedsatt 
fertilitet och ökad dödlighet hos råttfoster. Teratogena effekter har dock inte påvisats. 
 
Mutagenicitetstestning på bakterier och på gnagare gav negativa resultat. Liksom andra opioider 
uppvisade fentanyl mutagena effekter in vitro i däggdjursceller. En mutagen risk förefaller osannolik 
vid terapeutisk användning, eftersom effekterna endast inducerades av mycket höga koncentrationer. 
 
Långtidsstudier avseende karcinogenicitet har inte genomförts. 
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6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER 
 
6.1 Förteckning över hjälpämnen 
 
Mannitol (E421) 
Silicifierad mikrokristallin cellulosa  
Kroskarmellosnatrium  
Magnesiumstearat   
 
6.2 Inkompatibiliteter 
 
Ej relevant. 
 
6.3 Hållbarhet 
 
2 år 
 
6.4 Särskilda förvaringsanvisningar 
 
Förvaras vid högst 25ºC. 
 
Förvaras i blistret i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 
 
6.5 Förpackningstyp och innehåll 
 
Rapinyl sublinguala resoribletter är förpackade i blister av OPA/PVC/aluminium/aluminium och i en 
ytterkartong. Förpackningen är färgkodad för varje styrka av Rapinyl sublingual resoriblett.  
 
Förpackningsstorlek: Förpackningar om 10 eller 30 sublinguala resoribletter. Eventuellt kommer inte 
alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 
 
6.6 Särskilda anvisningar för destruktion 
 
Avfall skall kasseras på ett säkert sätt. Patienter/vårdgivare skall uppmanas att lämna tillbaka 
eventuellt oanvänt läkemedel till apoteket, där det skall kasseras i enlighet med nationella och lokala 
regelverk. 

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 
 
[Se bilaga I – kompletteras nationellt] 
{Namn och adress} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-post}> 

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING  
 
[Kompletteras nationellt] 

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE 
 
 
[Kompletteras nationellt] 
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10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN 
 
 
[Kompletteras nationellt] 
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MÄRKNING 
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN  
 
Kartong 
 
1. LÄKEMEDLETS NAMN 
 
Rapinyl och associerade namn (se bilaga 1) 50 mikrogram sublinguala resoribletter 
[Se bilaga I – kompletteras nationellt] 
Rapinyl 100 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 200 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 300 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 400 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 600 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 800 mikrogram sublinguala resoribletter 
 
Fentanyl 
 
 
2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) 
 
1 sublingual resoriblett innehåller 50 mikrogram fentanyl (som citrat) 
100 mikrogram fentanyl (som citrat) 
200 mikrogram fentanyl (som citrat) 
300 mikrogram fentanyl (som citrat) 
400 mikrogram fentanyl (som citrat) 
600 mikrogram fentanyl (som citrat) 
800 mikrogram fentanyl (som citrat) 
 
 
3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN 
 
 
 
4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK 
 
Sublingual resoriblett  
 
10 resoribletter 
30 resoribletter 
 
 
5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG 
 
Sublingual användning. 
Skall lösas upp under tungan. 
Får inte sväljas. 
Läs bipacksedeln före användning. 
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6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN 
 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
 
 
7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT 
 
Detta läkemedel får ENDAST användas enligt läkares anvisningar. Om detta läkemedel används av 
någon annan kan det innebära en ALLVARLIG risk för deras hälsa. 

 
 
8. UTGÅNGSDATUM 
 
Utg.dat  
 
 
9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR 
 
Förvaras vid högst 25ºC. 
 
Förvaras i blistret i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 
 
Det rekommenderas att Rapinyl förvaras i ett låst utrymme. 

 
 
10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT 
LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL 
 
Oanvänt läkemedel skall om möjligt lämnas tillbaka till apoteket. 

 

 
11. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH 
ADRESS) 
 
[Se bilaga I – kompletteras nationellt] 
 
{Namn och adress} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-post}> 
 
 
12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING  
 
[Kompletteras nationellt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Batch: XXXX 
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14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING 
 
[Kompletteras nationellt] 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
[Kompletteras nationellt] 
 
 
16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT 
 
Rapinyl 50 mikrogram 
Rapinyl 100 mikrogram 
Rapinyl 200 mikrogram 
Rapinyl 300 mikrogram 
Rapinyl 400 mikrogram 
Rapinyl 600 mikrogram 
Rapinyl 800 mikrogram 



 32

 
UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS 
 
Blister 
 
1. LÄKEMEDLETS NAMN 
 
Rapinyl och associerade namn (se bilaga 1) 50 µg sublinguala resoribletter. 
[Se bilaga I – kompletteras nationellt] 
Rapinyl 100 µg sublinguala resoribletter 
Rapinyl 200 µg sublinguala resoribletter 
Rapinyl 300 µg sublinguala resoribletter 
Rapinyl 400 µg sublinguala resoribletter 
Rapinyl 600 µg sublinguala resoribletter 
Rapinyl 800 µg sublinguala resoribletter 
 
Fentanyl 
 
 
2. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING 
 
[Se bilaga I – kompletteras nationellt] 
 
 
3. UTGÅNGSDATUM 
 
EXP. 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot 
 
 
5. ÖVRIGT 
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BIPACKSEDEL 
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BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 
 

Rapinyl och associerade namn (se bilaga 1) 50 mikrogram sublinguala resoribletter 
[Se bilaga I – kompletteras nationellt] 

Rapinyl 100 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 200 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 300 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 400 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 600 mikrogram sublinguala resoribletter 
Rapinyl 800 mikrogram sublinguala resoribletter 

 
Fentanyl 

 
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 
• Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. 
• Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 
• Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina. 
• Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
I denna bipacksedel finner du information om:  
1. Vad Rapinyl är och vad det används för 
2. Innan du tar Rapinyl  
3. Hur du tar Rapinyl  
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Rapinyl ska förvaras 
6. Övriga upplysningar 
 
 
1. VAD RAPINYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 
 
Rapinyl används för att behandla genombrottssmärta hos patienter som redan regelbundet måste 
använda starka smärtlindrande läkemedel, så kallade opioider, mot ihållande cancersmärta. Tala 
med din läkare om du känner dig osäker.  
 
Genombrottssmärta är en smärta som kommer plötsligt, även om man har tagit, eller använt, det 
opioidläkemedel som man brukar använda som smärtlindring. 
 
Den aktiva substansen i Rapinyl sublinguala resoribletter är fentanyl. Fentanyl tillhör en grupp starka, 
smärtlindrande läkemedel som kallas opioider. 
 
 
2. INNAN DU TAR RAPINYL 
 
Ta inte Rapinyl  
 
• om du är allergisk (överkänslig) mot fentanyl eller något av övriga innehållsämnen i Rapinyl  
• om du har svåra andningsproblem 
 
Innan du börjar behandlingen med Rapinyl måste du regelbundet ha tagit eller använt ett 
receptbelagt, starkt, smärtlindrande läkemedel, en så kallad opioid, för att kontrollera din 
ihållande smärta. I annat fall kan det här läkemedlet ge allvarliga andningssvårigheter (se avsnitt 4 – 
Eventuella biverkningar). Tala med din läkare om du känner dig osäker. 
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Var särskilt försiktig med Rapinyl  
 
Före behandling med Rapinyl ska du tala om för din läkare om du har eller nyligen har haft något av 
följande, eftersom läkaren måste ta hänsyn till det när han/hon ordinerar dosen: 
• en huvudskada, eftersom Rapinyl kan dölja omfattningen av skadan 
• andningsproblem eller myastenia gravis (en sjukdom som kännetecknas av muskelsvaghet) 
• långsam hjärtfrekvens eller lågt blodtryck 
• lever- eller njursjukdom, eftersom din läkare då eventuellt måste ställa in din dos noggrannare 
• en hjärntumör och/eller förhöjt intrakraniellt tryck (en ökning av trycket i hjärnan som ger svår 

huvudvärk, illamående och dimsyn) 
• sår i munnen eller mukosit (svullnad och rodnad i munslemhinnan) 
 
Om du ska genomgå någon operation när du tar Rapinyl, ska du informera läkaren eller tandläkaren 
om att du tar detta läkemedel. 
 
Användning av andra läkemedel 
 
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel (andra än 
det opioidläkemedel som är din vanliga smärtlindring) även receptfria sådana. 
 
Följande läkemedel kan öka effekten hos Rapinyl: 
• Vissa typer av antimykotika som innehåller t.ex. ketokonazol eller itrakonazol (används för att 

behandla svampinfektioner).  
• Vissa typer av antibiotika som används för att behandla infektioner (kallas makrolider och 

innehåller t.ex. erytromycin). 
• Vissa typer av antivirala läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av virus 

(kallas proteashämmare och innehåller t.ex. ritonavir). 
• Läkemedel som innehåller alkohol. 
• Läkemedel som kallas MAO-hämmare, som används för att behandla svår depression och 

Parkinsons sjukdom. Tala om för din läkare om du har tagit den här typen av läkemedel de 
senaste 14 dagarna. 

 
Följande läkemedel kan minska effekten hos Rapinyl: 
• Vissa typer av starka smärtstillande läkemedel, som buprenorfin eller pentazocin. 

 

Rapinyl kan förstärka effekten av läkemedel som gör att man känner sig sömnig, t.ex.: 
• andra starka smärtlindrande läkemedel (läkemedel av opioidtyp mot smärta och 

hosta)  
• narkosmedel (som får dig att sova under operationer) 
• muskelavslappnande läkemedel  
• sömntabletter  
• läkemedel som används för att behandla  

o depression  
o allergi  
o ångest och psykoser  

• läkemedel som innehåller klonidin (används för att behandla högt blodtryck). 
 

Användning av Rapinyl med mat och dryck 
 
Rapinyl kan göra att vissa människor känner sig dåsiga. Drick inte alkohol utan att ha rådgjort med din 
läkare, eftersom alkohol kan göra att du känner dig dåsigare än vanligt. 
 
Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med Rapinyl, eftersom det kan öka biverkningarna av 
Rapinyl.  
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Graviditet och amning 
 
Du får inte använda Rapinyl under graviditeten, om inte din läkare specifikt har sagt att du ska göra 
det 
 
Fentanyl passerar över i bröstmjölk och kan göra att det ammade barnet blir extremt dåsigt och får 
ytlig andning. Konsultera din läkare och använd inte Rapinyl under amning om inte din läkare anser 
att nyttan för dig är större än riskerna för barnet.  
 
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller om du 
ammar. 
 
Körförmåga och användning av maskiner 
 
Rapinyl kan försämra din mentala eller fysiska förmåga att utföra potentiellt farliga uppgifter som att 
framföra fordon eller använda maskiner. 
 
Om du känner dig yr, sömnig eller ser dimmigt när du tar Rapinyl ska du inte köra bil eller använda 
maskiner. 
 
 
3. HUR DU TAR RAPINYL 
 
Innan du använder Rapinyl första gången förklarar läkaren hur Rapinyl ska tas för att behandla din 
genombrottssmärta effektivt.  
 
Använd alltid Rapinyl enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är 
osäker.  
 
Det här läkemedlet får ENDAST användas enligt läkarens anvisningar. Det får inte användas av någon 
annan eftersom det kan innebära en ALLVARLIG risk för deras hälsa, särskilt för barn. 
 
Den initiala fasen – hur man hittar lämplig dos  
 
För att Rapinyl ska fungera optimalt måste din läkare identifiera den bästa dosen för att behandla en 
enstaka episod med genombrottssmärta. Rapinyl sublinguala resoribletter finns i flera olika styrkor. 
Det kan hända att du måste prova ett antal styrkor under flera episoder med genombrottssmärta innan 
du hittar den bästa dosen. Din läkare hjälper dig att göra detta och arbetar tillsammans med dig för att 
ta reda på den bästa tablettstyrkan för dig.  
 
Om du inte får tillräcklig smärtlindring av en tablett kanske din läkare ber dig att ta två tabletter för att 
behandla en episod med genombrottssmärta. Ta endast en andra tablett om läkaren säger att du ska 
göra det, eftersom du annars kan få en överdos. Läkaren ger dig råd om vilken tablettstyrka du ska 
använda. 
  
Rapinyl är en typ av läkemedel som skiljer sig från de andra mediciner som du kan ha använt för att 
behandla genombrottssmärta. Du måste alltid ta den dos av Rapinyl som din läkare ordinerat – det 
kan vara en annan dos än den som du använt av andra läkemedel mot genombrottssmärta. 
 
Underhållsfas - när du har hittat den bästa dosen 

 
När du och din läkare har funnit en dosering av Rapinyl som kontrollerar din genombrottssmärta får 
du inte ta denna dos mer än fyra gånger per dag. En dos kan bestå av fler än en tablett. 
 
Om du tycker att den dos av Rapinyl du använder inte kontrollerar genombrottssmärtan på ett 
tillfredsställande sätt ska du tala med din läkare, eftersom dosen kanske måste justeras. 
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Du får inte ändra doseringen av Rapinyl på egen hand utan ordination av din läkare. 
 
Så här tar man läkemedlet 
 
Rapinyl ska användas sublingualt. Det betyder att tabletten ska läggas under tungan, där den snabbt 
löses upp så att fentanyl kan absorberas genom munslemhinnan.  När fentanyl har absorberats börjar 
det lindra smärtan. 
När du får en episod med genombrottssmärta ska du ta den dos som din läkare förskrivit på följande 
sätt: 
 

• Om din mun är torr tar du en klunk vatten för att fukta den. Spotta ut eller svälj vattnet. 
 

• Ta ut tabletten/tabletterna ur blisterförpackningen omedelbart före användningen. 
 

• Dra i foliefliken över en tablett och ta försiktigt ut tabletten. Försök inte trycka ut Rapinyl 
sublinguala resoribletter genom folien som du skulle göra med en vanlig tablett. 

 
• Lägg tabletten under tungan så långt bak som du kan och låt den lösas upp fullständigt. 

 
• Rapinyl löses snabbt upp under tungan och absorberas för att ge smärtlindring. Därför är det 

viktigt att du inte suger på tabletten, tuggar eller sväljer den. 
 

• Du får inte dricka eller äta någonting förrän tabletten har lösts upp fullständigt under tungan.  
 
Om du har tagit för stor mängd av Rapinyl  
 
• ta ut det som finns kvar av tabletterna ur munnen 
• tala om för din vårdare eller någon annan person i huset vad som hänt 
• du eller din vårdare ska omedelbart kontakta läkare, apotek eller sjukhus för att diskutera vilken 

åtgärd som ska vidtas 
• medan ni väntar på läkaren måste patienten hållas vaken. Tala med patienten och skaka 

honom/henne då och då 
 

Symtom på överdosering innefattar: 

• extrem dåsighet  
• långsam, ytlig andning 
Om sådana symtom uppträder måste läkare uppsökas omedelbart. 
 
Om du tror att någon har fått i sig Rapinyl av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller 
Giftinformationscentralen (tel. 112) omedelbart. 
 
Om du slutar att ta Rapinyl  
 
Du får bara sluta att ta Rapinyl sublinguala resoribletter om din läkare har sagt att du ska göra det. Du 
måste fortsätta att ta/använda ditt vanliga smärtlindrande opioidläkemedel mot ihållande smärta enligt 
läkarens anvisningar. 
 
Det borde inte bli några märkbara effekter om du slutar att ta Rapinyl, men möjliga utsättningssymtom 
är ångest, darrningar, svettningar, blekhet, illamående och kräkningar. 
 
Om du är orolig för smärtlindringen måste du dock tala med din läkare. 
 
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 
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4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 
Liksom alla läkemedel kan Rapinyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 
 
Om du börjar känna dig ovanligt eller extremt sömnig eller om du börjar andas långsamt eller 
ytligt måste du eller din vårdare omedelbart kontakta din läkare eller akutmottagningen på 
närmaste sjukhus (se även avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Rapinyl”). 
 
Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):  
• illamående, huvudvärk, sömnighet/trötthet, yrsel. 
 
Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):  
• kräkningar, diarré, förstoppning, magsmärtor, uppkördhet, magbesvär, aptitförlust 
• depression, koncentrationssvårigheter, överdriven känsla av välbefinnande  
• ökad känslighet för ljus och ljud, dimsyn eller dubbelseende 
• lågt blodtryck, rodnad/värmekänsla, långsam ytlig andning, svaghetskänsla, svimningskänsla, 

nedsatt känslighet för beröring, domningar eller pirrningar  
• rinnsnuva eller nästäppa, muntorrhet, halsont, hudklåda, hudutslag, irritation under tungan 
 
Andra kända biverkningar förenade med fentanylläkemedel innefattar: 
• Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): 

överdriven svettning 
 

• Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): 
förvirring, ångest eller nervositet, hallucinationer, onormalt tänkande, muskelryckningar, 
sömnsvårigheter, konstiga drömmar, problem med tungan eller smaksinnet, rodnad, 
munsår/blåsor, blockerad tarmpassage, sväljningssvårigheter, benägenhet att råka ut för olyckor 
 

• Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): 
rastlöshet, likgiltighet, humörsvängningar, darrningar, talsvårigheter, glömska, förlust av 
koordinationsförmåga, svindel, långsamma eller snabba hjärtslag, högt blodtryck, 
andningssvårigheter, långsam eller ytlig andning, astma, uppkördhet, gaser, törst, svårigheter 
vid toalettbesök, ändrad frekvens för toalettbesök, sjukdomskänsla 
 

• Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1  av 1000 användare): 
Hicka 
 

• Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): 
oregelbunden hjärtrytm, andningsuppehåll, blod i saliven, minskad urinmängd, smärtsamma 
sammandragningar av urinblåsan 

  
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
 
5. HUR RAPINYL SKA FÖRVARAS 
 
Den smärtlindrande medicinen Rapinyl är mycket stark och kan vara livshotande om den tas av 
misstag av ett barn. Rapinyl måste förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
 
Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista 
dagen i angiven månad. 
 
Förvaras vid högst 25ºC. 
 
Förvaras i blistret i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 
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Det rekommenderas att Rapinyl förvaras i ett låst förvaringsutrymme. 
 
Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Medicinen ska inte 
kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
 
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
Innehållsdeklaration 
 
Den aktiva substansen är fentanyl. En sublingual resoriblett,  innehåller:  
50 mikrogram fentanyl (som citrat) 
100 mikrogram fentanyl (som citrat) 
200 mikrogram fentanyl (som citrat) 
300 mikrogram fentanyl (som citrat) 
400 mikrogram fentanyl (som citrat) 
600 mikrogram fentanyl (som citrat) 
800 mikrogram fentanyl (som citrat) 
 
Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), silicifierad mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium 
och magnesiumstearat.  
 
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 
 
Rapinyl är en liten vit sublingual resoriblett, som ska läggas under tungan. Den finns i flera olika 
styrkor och utseenden. Din läkare kommer att förskriva den styrka (utseende) och det antal tabletter 
som är lämpligt för dig. 
 
50 mikrogram sublingual resoriblett är en vit femkantig tablett 
100 mikrogram sublingual resoriblett är en vit rund tablett 
200 mikrogram sublingual resoriblett är en vit oval tablett 
300 mikrogram sublingual resoriblett är en vit triangulär tablett 
400 mikrogram sublingual resoriblett är en vit rombformad tablett 
600 mikrogram sublingual resoriblett är en vit ”D”-formad tablett 
800 mikrogram sublingual resoriblett är en vit kapselformad tablett 
 
Rapinyl-resoribletter levereras i förpackningar om 10 eller 30 tabletter. 
 
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 
 
Innehavare av godkännande för försäljning: 
 
Innehavare av godkännande för försäljning:  
[Se bilaga I – kompletteras nationellt] 
{Namn och adress} 
<{tel}> 
<{fax}> 
<{e-post}> 
 
Tillverkare: 
Recip AB 

Lagervägen 7 

136 50 Haninge 
Sverige 
Tel: +46 8 6025200 
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Denna bipacksedel godkändes senast den {MM/ÅÅÅÅ} 
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BILAGA IV 
 

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 
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Nationella behöriga myndigheter skall, under samordning av referensmedlemsstaten, se till att följande 
villkor uppfylls av innehavaren av godkännande för försäljning: 
 
Den sökande åtar sig att tillhandahålla följande uppgifter till nationella behöriga myndigheter i 
referensmedlemsstaten: 
 

o Analys av 30 %- och 50 %-responderfrekvenserna vid 10 och 15 minuter för studien 
EN3267-005. 

 
o Slutresultaten från studierna EN3267-005 och EN3267-007, inklusive utförlig exponering 

av patienter och en fullständig säkerhetsanalys. 
 


