Bezpečnostní informace 
o přípravku Ventolin (salbutamol) 



V Praze 23. dubna 2007
                                 



 Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

po dohodě se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) by Vás společnost GlaxoSmithKline ráda informovala o nové bezpečnostní informaci, týkající se přípravku Ventolin (salbutamol). 

Informace lze shrnout následovně:

Kardiovaskulární účinky mohou být zaznamenány u všech sympatomimetik, včetně salbutamolu. U pacientů užívajících beta2mimetika k léčbě respiračních onemocnění se v řadě případů vyskytuje ischemická choroba srdeční. Podávání salbutamolu může zhoršit nebo odhalit skryté rizikové faktory ischemické choroby srdeční. Některá postmarketingová data a publikované literární údaje ukazují na řídce se vyskytující ischemii myokardu, související s podáváním salbutamolu (odkazy 8 – 15). Vztah k podávání salbutamolu nelze vyloučit rovněž u hlášených případů ischémie myokardu pacientek, kterým je salbutamol podáván při léčbě předčasných kontrakcí před porodem. Bližší informace naleznete v odborných publikacích zabývajících se beta2mimetiky a speciálně pak salbutamolem v léčbě předčasných kontrakcí (odkazy 1-7). Přípravky s obsahem salbutamolu jsou v České republice schváleny pouze k léčbě respiračních onemocnění.
Doporučujeme, aby pacienti s anamnézou závažné srdeční choroby vyhledali lékaře v případě výskytu symptomů svědčících pro zhoršení srdečního onemocnění. Mimořádná pozornost by měla být také věnována zhodnocení iniciálních symptomů, jako je dušnost a bolest na hrudi, zvlášť u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního onemocnění. Tyto symptomy mohou být projevem jak respiračního, tak srdečního onemocnění. 

Doporučení:
Pacienti se srdeční chorobou (například ICHS, arytmií nebo závažnou formou srdečního selhání) léčení salbutamolem mají být upozorněni, aby vyhledali lékaře v případě, že pociťují bolest na hrudi nebo další příznaky zhoršujícího se kardiovaskulárního onemocnění. 
	Pacienti by měli být upozorněni, aby nadále užívali salbutamol v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře a aby jeho užívaní bez porady s ním nepřerušovali.










Informace o výskytu ischemie myokardu bude doplněna do souhrnu údajů o přípravku  (SPC) a příbalové informace (PIL) Ventolinu a ostatních přípravků s obsahem salbutamolu.   

Hlaste prosím podezření na nežádoucí účinky u pacientů léčených salbutamolem. Stejně tak prosím hlaste i podezření na závažné a neočekávané nežádoucí účinky ostatních léčivých přípravků.  Hlášení  zasílejte SÚKL na formuláři CIOMS – Hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiva, formulář je ke stažení na www.sukl.cz v oddíle Vybrané informace na webu SÚKL. Adresa pro zaslání: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, nebo faxem na číslo 272185816. K hlášení můžete také využít interaktivní webový formulář, který je k dispozici na www.sukl.cz (tlačítko Elektronický formulář pro hlášení NÚ na úvodní stránce). 
Potřebujete-li další informace, obraťte se prosím na: MUDr. Romana Benáka roman.r.benak@gsk.com pro odborné dotazy nebo na MUDr. Vlastu Trojanovou vlasta.v.trojanova@gsk.com s otázkami týkajícími se hlášení nežádoucích účinků.



S pozdravem
        
       

MUDr. Veronika Bártová                                                                                                                        Medical Affairs Director
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