
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MELLÉKLET 
 

FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY-
DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY 

JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 
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Tagállam Forgalomba hozatali 
engedély jogosultja 

Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód 

Cseh Köztársaság 
 

ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany  

Valproat-Ratiopharm Chrono 300 mg 300 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Cseh Köztársaság 
 

ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany  

Valproat-Ratiopharm Chrono 500 mg 500 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Németország ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany  

Valproinsäure-ratiopharm chrono 300 
mg Retardtabletten 

300 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Németország ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany  

Valproinsäure-ratiopharm chrono 500 
mg Retardtabletten 

500 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Olaszország ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Acido valproico E sodio Valproato 
Ratiopharm 

300 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Olaszország ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Acido valproico E sodio Valproato 
Ratiopharm 

500 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Luxemburg ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Valproinsäure-ratiopharm chrono 300 
Retardtabletten 

300 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Luxemburg ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Valproinsäure-ratiopharm chrono 500 
Retardtabletten 

500 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 
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Tagállam Forgalomba hozatali 
engedély jogosultja 

Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód 

Hollandia ratiopharm Nederland bv
Florapark 4 
2012HK Haarlem 
The Netherlands 

Natriumvalproaat ratiopharm chrono 300 
mg 

300 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Hollandia ratiopharm Nederland bv
Florapark 4 
2012HK Haarlem 
The Netherlands 

Natriumvalproaat ratiopharm chrono 500 
mg 

500 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Lengyelország ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Valpro-ratiopharm Chrono 300 mg 199,8 mg + 87 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Lengyelország ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg 333 mg + 145 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

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

Ácido Valpróico Ratiopharm 300 mg 
Comprimidos de libertação prolongada 

300 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

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

Ácido Valpróico Ratiopharm 500 mg 
Comprimidos de libertação prolongada 

500 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 
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Tagállam Forgalomba hozatali 
engedély jogosultja 

Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód 

Szlovákia ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Valpro ratiopharm Chrono  500 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Egyesült Királyság  ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Valprotek CR 300 mg (prolonged 
release) tablets 

300 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

Egyesült Királyság ratiopharm GmbH 
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm 
Germany 

Valprotek CR 500 mg (prolonged 
release) tablets 

500 mg Retard tabletta Szájon át történő 
alkalmazásra 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. MELLÉKLET 
 

AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, 
VALAMINT AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSOK MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
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TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A VALPROATE-RATIOPHARM CHRONO 300/500 MG RETARD TABLETTÁK ÉS 
KAPCSOLÓDÓ NEKVEK (lásd I. melléklet) TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ 
ÖSSZEGZÉSE 
 
 
A bipoláris zavar egy súlyos mentális betegség visszatérő mániás és depressziós epizódokkal, amely 
kiújuló affektív zavarként jelentős terhelést és működési zavart okozva világszerte az első 30 
rokkantságot okozó betegség között szerepel.  
 
A bipoláris zavar kezelése az aktuális hangulati epizód ellátását és a következő hangulati epizódok 
visszatérésének megelőzését foglalja magában. Bár a bipoláris zavar patogenezise nem tisztázott, 
ismert tény, hogy a hangulatstabilizálók, például a valproát, megelőzhetik a kiújulást. 
 
A hangulatstabilizálók közül a lítium a legrégebb óta alkalmazott és bevált szer, ezért ésszerűen ez az 
elsőként választandó gyógyszer. Nemrégiben született becslések alapján azonban akár 40% is lehet 
azoknak a bipoláris zavarban szenvedő betegeknek az aránya, akik nem vagy nem megfelelően 
reagálnak az előírt lítiumterápiára. Emellett e hatóanyag keskeny terápiás tartománya jelentős 
kockázatot jelent. Az antikonvulzív szerek egyre inkább alternatívaként jönnek számításba. 
 
A valproát egy jól ismert antiepileptikum. Az Európai Unió tagállamainak többségében a valproát 
(valproinsav, nátrium-valproát, valproát-szeminátrium formájában) bipoláris zavarban szenvedő 
betegek kezelésére is engedélyezett (25 európai országban engedélyezett, amelyek közül 21 országban 
elsővonalbeli javallattal).  
 
Hollandia aggályát fejezte ki a Valproate-ratiopharm chrono 300/500 mg retard tablettáknak (és 
kapcsolódó nevek) a bipoláris zavarban szenvedő betegek mániás epizódjainak akut kezelésében és 
hangulati epizódjai kiújulásának megelőzésében való hatásos és biztonságos alkalmazásával 
kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy bár a javallat számos tagállamban létezik, a tartós hatásosságot akut 
mánia és a hangulati epizódok kiújulásának megelőzésében nem bizonyították egyértelműen olyan, jól 
megtervezett klinikai vizsgálatokban, amelyek megfelelnek a CPMP „Note for Guidance on Clinical 
Investigation of Medicinal products for the Treatment and Prevention of Bipolar Disorder” (Útmutató 
a bipoláris zavar kezelésére és megelőzésére szánt gyógyszerekkel kapcsolatos klinikai kutatáshoz) 
(CPMP/EWP/567/98) előírásainak. 
 
 
1. Hatásosság  
 
1.1 Mánia 
 
A bipoláris javallat alátámasztására a forgalomba hozatali engedély jogosultja számos közzétett 
tanulmányt nyújtott be. A valproátnak a bipoláris zavar kezelésében való hatásosságát tizenhat 
randomizált, összehasonlító, kettős-vak vagy nyílt klinikai vizsgálat bizonyítja. 
 
Ezekben a vizsgálatokban közel 2500 beteg vett részt, akik közül több, mint1400 kapott valproátot. A 
maga nemében ez a legnagyobb klinikai vizsgálati adathalmaz a bipoláris zavar gyógyszeres 
terápiájára vonatkozóan. Emellett a valproátot referencia összehasonlító kezelésként számos, atípusos 
antipszichotikumokkal végzett, III. fázisú vizsgálatban alkalmazták a mánia kezelésére és 
megelőzésére. 
 
A benyújtott szakirodalmi hivatkozások alapján megállapítható, hogy a valproát bizonyítottan hatásos 
a mániás epizód akut kezelésében, amit háromhetes, placebo-kontrollos vizsgálatok támasztottak alá. 
Arra is van bizonyíték, hogy az akut mániás epizód kezelésében mutatkozó hatás tartós marad (akár 12 
hétig), bár a 12 hetes vizsgálatokban nem volt placebo-kar, ami hiányosságnak tekinthető. Másképp 
fogalmazva az elvégzett vizsgálatok igazolják a valproát hatásosságát az akut mánia 21 napot 
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meghaladó kezelésében, de az arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a hatás akár 12 héten át fennmarad, 
nem tekinthetőek teljesnek.  
 
A CHMP-nek a Valproate-ratiopharm chrono 300/500 mg retard tablettákra és kapcsolódó nevekre 
vonatkozó javaslata szerint a javallatot a klinikai vizsgálatokból származó adatok korlátai és 
hiányosságai miatt, mivel ezen elemzést viszonylag régi klinikai vizsgálatok alapján végezték el, az 
alábbiak szerint kell módosítani: 
 

„Bipoláris zavar mániás epizódjának kezelése, ha a lítium ellenjavallt, vagy a beteg nem 
tolerálja azt. A mániás epizódot követően a kezelés folytatása mérlegelhető azon betegeknél, 
akik az akut mánia tekintetében reagáltak a valproátra.” 

 
A fent említett javallat vonatkozásában az előny/kockázati arány pozitív. 
 
1.2 A hangulati epizódok visszatérésének megelőzése 
 
A valproátnak a hangulati epizódok visszatérésének megelőzésében való hatásosságát lényegében két 
kettős-vak vizsgálat igazolja, amelyekben a fenntartó kezelés 52 hétig, illetve 20 hónapig tartott 
(Bowden et al., 2000 és Calabrese et al., 2005).  
 
Bár a Bowden-vizsgálat, amely lítium- és placebo-kontrollos volt, nem igazolt statisztikailag 
szignifikáns különbséget az elsődleges végponti kritérium (a hangulati epizód visszatéréséig eltelt idő) 
tekintetében, a valproáttal kezelt betegeknél több másodlagos végpont esetében jobb eredmények 
születtek, mint a lítiummal vagy placebóval kezelt betegeknél. A mániás index epizódot követő 12 
hónapos kezelés után a valproáttal kezelt betegek 41%-a még továbbra is remisszióban volt, míg a 
lítium-csoportban ez az arány 24%, a placebo-csoportban pedig 13% volt.  A nagy Bowden-
vizsgálattal post hoc elemzéseket végeztek.  Bár az eredeti elemzés a hangulati epizód vagy 
depressziós epizód kiújulásáig eltelt idő tekintetében nem mutatott szignifikáns különbséget a három 
kezelési csoportban, a post hoc elemzések szerint a valproáttal kezelt betegek kevésbé gyakran 
morzsolódtak le hangulati, illetve depressziós epizód miatt, mint a placebóval kezelt betegek, míg a 
lítiummal kezelt betegeknél a vonatkozó különbség nem volt statisztikailag szignifikáns. 
 
A Calabrese és munkatársai (2005) által elvégzett kétkarú vizsgálatban a valproát-csoportban lévő 
betegek több hatásossági paramétere is jobb volt, mint a lítium-csoportban lévő betegeké 
(statisztikailag nem szignifikáns különbség), a lítium-csoportban azonban szignifikánsan több beteg 
észlelt különböző mellékhatásokat (tremor, polyuria, polydipsia) a valproát csoporthoz képest. 
Kritizálható, hogy az utóbbi vizsgálat nem volt placebo-kontrollos, a lítium alkalmazása bipoláris 
zavar esetén azonban, különösen a kiújulás megelőzésében megalapozott szabványos kezelésnek 
tekinthető.  
 
Következésképp a mánia és a depresszió visszatérésének megelőzése nem igazolódott. A két kiújulást 
megelőző vizsgálat megfelelő időtartamú volt, és mindkettőben az európai irányelveknek megfelelően 
aktív összehasonlító szer szerepelt. Az egyik vizsgálatból azonban hiányzott a rövid placebo-kar, ami 
egy hiányosság, és kétségessé teszi az eredmények érvényességét. Emellett a mániás és depressziós 
események visszatéréséig eltelt idő tekintetében nem mutatkoztak különbségek. Így a valproát 
hatásossága a hangulati epizódok megelőzésében csupán az elvégzett klinikai vizsgálatok alapján 
nincs megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. 
 
1.3 A valproát kémiai formái és gyógyszerformái 
 
A benyújtott adatok alapján nem lehet megállapítani, hogy az igényelt javallatban a valproát 
hatásossága a kémiai formától vagy a gyógyszerformától függ. Emellett a klinikai gyakorlat és az 
adagolási ajánlások szerint a napi dózist egyéni alapon, a klinikai válasznak megfelelően egy adott 
dózistartományon belül kell beállítani, és a bipoláris zavar kiújulásának megelőzésére a 
legalacsonyabb hatásos adagot kell alkalmazni. Elméletileg a lassú hatóanyag-felszabadulású 
gyógyszerformák a beteg együttműködése és a gyakoribb mellékhatásokkal járó magas plazma 
csúcsértékek elkerülése szempontjából előnyösebbek lehetnek. A CHMP ezért javasolta, hogy az akut 
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epizódok kezelésére vonatkozó javallat csak a valproát módosított felszabadulású (szilárd, szájon át 
alkalmazandó) gyógyszerformáira vonatkozzon.  
 
 
2 Biztonságosság 
 
A valproát bipoláris zavar kezelésében történő alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatok szerint a 
betegek a gyógyszert általában jól tolerálták, és nem jelentkeztek váratlan biztonságossági aggályok. A 
valproát biztonságossági profilja az epilepszia kezelésében történő 40 éves alkalmazás alapján jól 
jellemezhető. A legfőbb potenciálisan súlyos biztonságossági aggály a májműködési zavar és a 
hasnyálmirigy-gyulladás. A forgalomba hozatalt követő megfigyelés során nem azonosítottak váratlan 
jeleket. A célzott vizsgálatok azt mutatták, hogy a valproát biztonságosan alkalmazható 
antipszichotikus gyógyszerekkel kombinálva. Emellett nem találtak biztonságossági problémát olyan 
vizsgálatokban sem, ahol a bipoláris betegek egyidejűleg antidepresszáns gyógyszert szedtek. 
 
Nemkívánatos események 
 
A benyújtott szakirodalom és a forgalomba hozatalt követő tapasztalatok alapján a bizottság javasolja 
a „hányinger”, „szedáció” és „extrapyramidalis zavar” nemkívánatos események felvételét az 
alkalmazási előírás 4.8. „Nemkívánatos hatások, mellékhatások” c. pontjába. A forgalomba hozatali 
engedély jogosultjának meg kell néznie a megfelelő biztonságossági adatbázisokat, és jeleznie kell a 
fenti kiegészítésben szereplő nemkívánatos eseményekre vonatkozó előfordulási gyakoriságokat. 
 
A valproát kémiai formái és gyógyszerformái 
 
A gyógyszerformát illetően van bizonyíték arra nézve, hogy a gasztrorezisztens tabletták a 
biztonságosság szempontjából előnyösek lehetnek az azonnali felszabadulású készítményekkel 
szemben. 
 
Terhesség 
 
A valproát terhes nőknél történő alkalmazásával kapcsolatban azt mutattták ki, hogy méhen belüli 
valproát expozíció esetén fennáll a teratogenitás (beleértve a késleltetett szellemi fejlődést) kockázata. 
Ezért a teherbe esni kívánó nőknél a valproát mániás epizódok kezelésére nem alkalmazható, kivéve, 
ha a biztonságosabb alternatívák nem bizonyulnak hatásosnak vagy nem toleráltak. Fogamzóképes 
nőknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk. 
 
Öngyilkossági késztetés 
 
2008-ban az amerikai FDA által az antiepileptikumokra vonatkozó klinikai vizsálati adatokkal 
elvégzett metaanalízis eredményeit, valamint a spontán és szakirodalmi bejelentéseket figyelembe 
véve a mellékhatásfigyelő munkacsoport megállapította, hogy mindegyik antiepileptikum esetében 
fennáll az öngyilkossági gondolatok és viselkedés kockázata, bár ez a kockázat alacsony. A PhVWP 
rendelkezésére álló bizonyítékok alapján megállapodás született arról, hogy az Európai Unióban 
forgalomban lévő valamennyi antiepileptikum alkalmazási előírását az öngyilkossági késztetésre 
vonatkozó figyelmeztetéssel kell kiegészíteni. 
 
2.2 Kockázatkezelési terv 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultjával tárgyaltak egy kockázatkezelési terv szükségességéről. 
Figyelembe véve, hogy a különböző EU tagállamokban az engedélyezett valproát készítmények között 
különbségek vannak a tekinetben, hogy az alkalmazási előírásban szerepel-e vagy sem a bipoláris 
zavar javallat, a CHMP a következő javaslatot teszi: 
 
Az engedélyezett valproát készítményekre vonatkozó forgalomba hozatali engedélyek azon 
jogosultjainak, akik kérik az új javallat felvételét, kockázatkezelési tervet kell benyújtaniuk az érintett 
tagállam illetékes nemzeti hatóságához. A kockázatkezelési terv tartalmát, célkitűzéseit és 
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megvalósítását az érintett forgalomba hozatali engedély jogosultjának és az illetékes nemzeti 
hatóságnak kell egyeztetni, valamint arról meg kell egyezniük és azt végre kell hatatni. 
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AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSOK MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 
Mivel 
 
- A bizottság áttekintette a 2001/83/EK irányelv 31. cikke szerinti, Hollandia által indítványozott, 

a Valproate-ratiopharm chrono 300/500 mg retard tablettákra (és kapcsolódó nevekre) 
vonatkozó beterjesztést. 

 
- A bizottság a bipoláris zavarban előforduló mánia, valamint ahangulati epizódok 

visszatérésének megelőzése vonatkozásában megvizsgálta a a Valproate-ratiopharm chrono 
300/500 mg retard tabletták (és kapcsolódó nevek) hatásosságára és biztonságosságára 
vonatkozó valamennyi benyújtott adatot. 

 
- A bizottság megállapította, hogy a a Valproate-ratiopharm chrono 300/500 mg retard tabletták 

(és kapcsolódó nevek) előny/kockázati aránya az alábbi, javasolt módosított javallatban pozitív: 
„Bipoláris zavar mániás epizódjának kezelése, ha a lítium ellenjavallt, vagy a beteg nem 
tolerálja azt. A mániás epizódot követően a kezelés folytatása mérlegelhető azon betegeknél, 
akik az akut mánia tekintetében reagáltak a valproátra.” 

 
- A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az összes Valproate-ratiopharm chrono 300/500 

mg retard tablettára (és kapcsolódó nevekre) vonatkozó kísérő iratoknak tartalmazniuk kell azt a 
módosított javallatot, miszerint a gyógyszer bipoláris zavar mániás epizódjának kezelésére 
javasolt, ha a lítium ellenjavallt vagy a beteg nem tolerálja azt, és ezért javasolta az alkalmazási 
előírás és a betegtájékoztató megfelelő pontjainak megfelelő módosítását. 

 
Emellett a javasolt javallat engedélyezése esetén a forgalomba hozatali engedély jogosultjának 
értékelés céljából kockázatkezelési tervet kell benyújtania az illetékes nemzeti hatósághoz. 

 
A fentieknek megfelelően a CHMP javasolta az I. mellékletben szereplő gyógyszerek forgalomba 
hozatali engedélyének fenntartását, amelyekre vonatkozóan az alkalmazási előírások és a 
betegtájékoztatók érintett pontjainak módosításait a III. melléklet tartalmazza, összhangban a IV. 
mellékletben meghatározott feltételekkel. 
 
Következésképpen a CHMP javasolta a forgalomba hozatali engedélyek módosítását, amelyekre 
vonatkozóan az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató a Valproate-ratiopharm chrono 300/500 mg 
retard tablettákra és kapcsolódó nevekre (lásd I. melléklet) vonatkozó kísérő iratok III. mellékletében 
szerepelnek. 
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III. MELLÉKLET 
 

KIEGÉSZÍTÉSEK AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSHOZ ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓHOZ 
 
 
 

Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején 
érvényes módosításai. 
A bizottsági határozatot követően az illetékes nemzeti hatóságok szükség szerint aktualizálják a 
termékinformációt. 
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A MÓDOSÍTÁSOKAT BE KELL ILLESZTENI A [FANTÁZIA NÉV] 300/500 MG RETARD 
TABLETTA ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS ELNEVEZÉSEK ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁNAK 
MEGFELELŐ SZAKASZAIBA 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
[…] 
 
Bipoláris betegségben jelentkező mániás epizód kezelése, amikor a lítium ellenjavallt vagy a beteg nem 
tolerálja azt. A kezelés folytatása a mániás epizódot követően is megfontolható azoknál a betegeknél, akik az 
akut mániás állapot alatt esetén reagáltak a <valproát> kezelésre.  
[…] 
 
4.2 Adagolás és alkalmazás 
 
Bipoláris betegségben jelentkező mániás epizódok: 
 
Felnőtteknél: 
A napi adagolást a kezelőorvosnak kell egyénre szabottan meghatároznia és ellenőriznie.  
A javasolt kezdő adag napi 750 mg. Emellett a klinikai vizsgálatokban a <valproát> 
20 mg/testtömeg-kilogramm kezdő adagban is elfogadható biztonságossági profilt mutatott. Az elhúzódó 
hatóanyag-leadású gyógyszerformák naponta egyszer vagy kétszer adhatók. Az adagot a lehető 
leggyorsabban fel kell emelni arra a legalacsonyabb hatásos adagra, amellyel a kívánt klinikai hatás elérhető. 
A napi adagot a klinikai válasznak megfelelően kell módosítani, azért hogy ily módon minden egyes beteg 
számára egyedileg történjen meg a legkisebb hatásos dózis megállapítása.  
A <valproát> átlagos napi adagja általában 1000 mg és 2000 mg között határozható meg. Azokat a 
betegeket, akik napi 45 mg/testtömeg-kilogrammnál magasabb adagot kapnak, gondosan monitorozni kell. 
A bipoláris betegségben a mániás epizódok kezelésének folytatását egyénre szabottan a legkisebb hatásos 
adaggal kell végezni. 
 
Gyermekeknél és serdülőknél: 
A bipoláris betegségben jelentkező mániás epizódok kezelére a {Fantázia név} biztonságosságát és 
hatásosságát 18 évnél fiatalabb betegeknél nem értékelték. 
 
[…] 
 
Az alkalmazás módja és időtartama: 
A retard tablettát lehetőség szerint 1 órával étkezés előtt kell bevenni (reggel, éhgyomorra). A kezelés 
következtében kialakuló gastrointestinalis mellékhatások esetén a retard tablettát étkezés közben vagy azt 
követően kell bevenni. A tablettát egészben vagy kettétörve, de nem összerágva, kellő mennyiségű 
folyadékkal kell bevenni (pl. egy pohár vízzel).  
 
A kezelés időtartamát a kezelőorvos határozza meg.  
 
Görcsrohamok:  
Az epilepszia-ellenes kezelés mindig hosszan tartó kezelés. 
A dózis titrálásáról, a kezelés időtartamáról és a [FANTÁZIA NÉV] elhagyásáról egyénre szabott módon 
szakorvosnak (neurológusnak vagy gyermek neurológusnak) kell döntenie. Általában, a görcsrohamok 
megelőzésére alkalmazott kezelés esetén mindaddig nem szabad megkísérelni a dózis csökkentését vagy a 
gyógyszer elhagyását, amíg a betegek legalább 2 -3 évig nem mentesek a görcsrohamoktól. A gyógyszer 
elhagyását a dózis 1-2 éven át tartó, fokozatos csökkentésével kell végrehajtani. Gyermekeknél az adag 
életkor szerinti emelése helyett lehetőség van az adag testtömeg-kilogramm alapján történő emelésére, 
mindazonáltal az EEG-lelet nem romolhat. 
A [FANTÁZIA NÉV] hosszan tartó alkalmazásával kapcsolatban csak kevés tapasztalat van, különösen a 
6 éves kor alatti gyermekek esetén. 
 
[…] 
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4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
 
Beszámoltak arról, hogy a különböző indikációk miatt antiepileptikumokkal kezelt betegek között suicid 
gondolatok és viselkedés fordult elő. Az antiepileptikumokkal végzett randomizált, placebo-kontrollos 
vizsgálatok metaanalízise szintén az öngyilkossági gondolatok és viselkedés kockázatának kis mértékű 
emelkedését mutatta. A kockázat mechanizmusa nem ismert, de a rendelkezésre álló adatok alapján a 
<hatóanyag> okozta kockázatnövekedés lehetősége nem zárható ki.  
 
Ezért a betegeknél figyelni kell az öngyilkossági gondolatokra és öngyilkos magatartásra utaló jeleket, és a 
megfelelő kezelést mérlegelni kell. A betegeknek (és a betegek gondozóinak) azt kell tanácsolni, hogy ha 
öngyilkossági gondolatokra és öngyilkos magatartásra utaló jelek bukkannak fel, akkor forduljanak 
orvoshoz. 
[…] 
 
4.6 Terhesség és szoptatás 
 
Bipoláris betegségben jelentkező mániás epizódok: 
Ezt a gyógyszert nem szabad alkalmazni terhesség alatt és fogamzóképes nőknél, csak akkor, ha erre 
egyértelműen szükség van (azaz olyan helyzetekben, amikor más kezelés hatástalan, vagy azt a beteg nem 
tolerálja). A fogamzóképes nőknek a kezelés ideje alatt hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk. 
 
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 
Hányinger, sedatio, extrapyramidális zavarok. 
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BETEGTÁJÉKOZTATÓ 



A MÓDOSÍTÁSOKAT BE KELL ILLESZTENI A [FANTÁZIA NÉV] 300/500 MG RETARD 
TABLETTA ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS ELNEVEZÉSEK BETEGTÁJÉKOZTATÓJÁNAK  
MEGFELELŐ SZAKASZAIBA 
 
 
1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A {FANTÁZIA NÉV} ÉS MILYEN BETEGSÉGEK 

ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 
 
A {Fantázia név} a […] és a mánia kezelésére szolgáló gyógyszer. 
 
A {Fantázia név}-t az alábbi betegségek kezelésére alkalmazzák.  
 
[…] 
 
akut mánia és visszatérésének megelőzése bipoláris betegségben szenvedő egyénekben 
A mániás állapot az, amikor nagyon izgatottnak, mámoros hangulatúnak, zavarodottnak, lelkesültnek 
vagy hiperaktívnak érzi magát. A mániás állapot az un. a „bipoláris betegség” esetén jelentkezik. A 
{Fantázia név} akkor használható, amikor a lítium nem alkalmazható.  
 
 
2. TUDNIVALÓK A {FANTÁZIA NÉV} SZEDÉSE ELŐTT 
 
A {FANTÁZIA NÉV} fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
Az epilepszia-ellenes szerekkel, például a <hatóanyaggal> kezelt emberek kis részének önkárosító 
vagy öngyilkossági gondolatai voltak. Ha Önnek bármikor ilyen gondolatai támadnának, azonnal 
forduljon kezelőorvosához.  
 
Gyermekek és serdülők 
Gyermekek és 18 év alatti serdülők: 
A {Fantázia név} nem alkalmazható gyermekek és 18 év alatti serdülők a mániás állapotának 
kezelésére. 
 
Terhesség és szoptatás 
 
Terhesség 
 
Bipoláris betegségben jelentkező mániás epizódok: 
Nem szedheti ezt a gyógyszert, ha Ön terhes vagy ha fogamzóképes korban lévő nő, csak akkor, ha 
kezelőorvosa kifejezetten ezt javasolta Önnek. Ha Ön fogamzóképes korban lévő nő, akkor a kezelés 
alatt hatékony fogamzásgátlást kell alkalmaznia. 
 
Szoptatás 
Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.  
 
A valproátsav átjut az anyatejbe. Mivel csak nagyon kis mennyiségben mutatták ki, ezért az általában 
nem jelent semmilyen veszélyt a gyermekre, és a szoptatás abbahagyása rendszerint nem szükséges.  
 
 
3. HOGYAN KELL SZEDNI A {FANTÁZIA NÉV}-ET? 
 
Mánia 
A napi adagolást kezelőorvosának kell egyénre szabottan meghatároznia és ellenőriznie. A napi adag 
az életkor és a testtömeg alapján kerül meghatározásra. 
 
Kezdő adag 
A javasolt kezdő adag napi 750 mg. Emellett a klinikai vizsgálatokban a nátrium-valproát 
20 mg/testtömeg-kilogramm kezdő adagban is elfogadható biztonságossági profilt mutatott.. Az 
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klinikai hatás elérhető. 
 
Átlagos napi adag 
A javasolt napi adag rendszerint 1000 mg és 2000 mg között van.  
 
<[FANTÁZIA NÉV] 300 RETARD TABLETTA > 
A javasolt napi adag rendszerint 1000 mg és 2000 mg (3 ½ és 6 ½ tabletta) között van. A napi adagot 
egyedileg, a klinikai válasznak megfelelően kell módosítani, azért hogy ily módon minden egyes beteg 
számára egyedileg történjen meg a legkisebb hatásos dózis megállapítása. 
 
<[FANTÁZIA NÉV] 500 RETARD TABLETTA > 
A javasolt napi adag rendszerint 1000 mg és 2000 mg (2 és 4 tabletta) között van. A napi adagot 
egyedileg, a klinikai válasznak megfelelően kell módosítani, azért hogy ily módon minden egyes beteg 
számára egyedileg történjen meg a legkisebb hatásos dózis megállapítása. 
 
A mánia megelőző kezelése az egyedileg módosított, legkisebb hatásos adaggal történik. 
Az orvosa egyedileg fogja meghatározni a pontosan szükséges adagot. 
Kérjük, kövesse orvosa utasításait, különben nem tudja teljes mértékben élvezni a gyógyszer nyújtotta 
előnyöket. 
 
Gyermekek és 18 év alatti serdülők: 
[…] nem alkalmazható gyermekek és 18 év alatti serdülők mániás állapotának kezelésére. 
 
4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
 
Hányinger, kábultság, extrapiramidális zavarok. 
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IV. MELLÉKLET 
 

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY FELTÉTELEI 
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A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY FELTÉTELEI 
 
A referencia tagállam által koordinált illetékes nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai megfeleljenek a következő feltételeknek: 
 
Alkalmazási előírás és betegtájékoztató 
 
A forgalomba hozatali engedélyek jogosultjainak a kísérő iratokat a CHMP által javasoltaknak 
megfelelően ki kell egészíteniük a következő, módosított javallattal: bipoláris zavar mániás 
epizódjának kezelésére, ha a lítium ellenjavallt vagy a beteg nem tolerálja azt. A mániás epizódot 
követően a kezelés folytatása mérlegelhető azon betegeknél, akik az akut mánia tekintetében reagáltak 
a valproátra. 
 
Kockázatkezelési terv 
 
Az Európai Bizottság határozata alapján a bipoláris zavarban előforduló mánia kezelésére vonatkozó 
javallat kiterjesztésére irányuló minden egyes új kérelemmel együtt kockázatkezelési tervet kell 
benyújtani. 
 


	2.2 Kockázatkezelési terv

