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	Státní ústav pro kontrolu léčiv	tel.: +420 272 185 111	e-mail: sukl@sukl.cz
	Šrobárova 48, 100 41 Praha 10	fax: +420 271 732 377	web: www.sukl.cz	
SÚKL informuje o nové bezpečnostní informaci týkající se přípravku Protelos

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská léková agentura (EMEA) informují o nové bezpečnostní informaci týkající se přípravku Protelos. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) doporučuje urgentní doplnění informací provázejících přípravek (souhrn údajů o přípravku a příbalová informace) o nové varování, které se týká rizika těžkých hypersenzitivních reakcí. Protelos, obsahující stroncium ranelát, byl schválen v Evropské unii v roce 2004 pro léčbu postmenopauzální osteoporózy ke snížení rizika vertebrálních a kyčelních fraktur. 

Pacienti užívající Protelos, u kterých se objeví kožní projevy (vyrážka), by měli ihned ukončit léčbu a vyhledat svého lékaře.  U těchto pacientů by léčba přípravkem Protelos neměla být znovu zahajována. 

Zatím bylo zaznamenáno 16 případů tzv. DRESS syndromu (lékový rash s eosinofilií a systémovými projevy) u pacientů léčených přípravky Protelos/Osseor (Osseor není v ČR na trhu), přičemž dva byly fatální. DRESS syndrom je závažný a život ohrožující stav, charakterizovaný kožními projevy (vyrážka), horečkou, zduřením žláz, zvýšeným počtem bílých krvinek a systémovými projevy (játra, ledviny a plíce). K rozvoji DRESS syndromu došlo za 3-6 týdnů po zahájení léčby. 

Na základě těchto nově dostupných dat doporučil Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) doplnění informací provázejících přípravek (SPC a PIL) o varování o možném riziku vzniku hypersenzitivních reakcí (DRESS syndrom a Stevens Johnson syndom). 

Děkujeme zdravotnickým pracovníkům za hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv, která je možné zasílat jak poštou na adresu SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, tak elektronicky na adresu farmakovigilance@sukl.cz, nebo faxem na 272 185 816. Formulář pro hlášení nežádoucích účinků je dostupný na webové stránce SÚKL http://www.sukl.cz/_download/cs14farmakovig/CIOMS.rtf. K hlášení je možné také využít interaktivní webový formulář, který je k dispozici na www.sukl.cz.


Sekce klinického hodnocení a farmakovigilance



Další informace: 

	Otázky a odpovědi
	Tisková zpráva Evroské lékové agentury, k dispozici na:  www.emea.europa.eu
	Veřejná evropská hodnotící zpráva (Protelos/Osseor) je k dispozici na: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/protelos/protelos.htm




