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Rozesílá společnost  , držitel rozhodnutí o registraci
Důležité bezpečnostní informace týkající se risperidonu a rizika cerebrovaskulárních příhod u starších pacientů s demencí

 Rispen®potahované tablety
V Praze dne 7. 6. 2004
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
v návaznosti na již dříve zveřejněné informace na www.sukl.cz  (Stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv k bezpečnosti používání olanzapinu a risperidonu - 9.3.2004) si Vás dovolujeme informovat o nových bezpečnostních informacích týkajících se risperidonu a o změnách v Souhrnu údajů o přípravku (dále SPC) a v příbalové informaci přípravku RISPEN®, které byly schváleny dne 30. 4. 2004.
Změny, které jsou prováděny v SPC přípravku Rispen®, realizuje rovněž držitel registračního rozhodnutí v SPC originálního přípravku.
Bezpečnostní informace vycházejí z klinických studií a týkají se převážně starších osob (nad  65 let) s demencí léčených risperidonem. U těchto pacientů bylo pozorováno trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích účinků, včetně cerebrovaskulárních příhod (i fatálních) a krátkodobých ischémií v porovnání s placebem.
Chtěli bychom zdůraznit, že Rispen® je nadále indikován k udržovací léčbě závažných poruch chování pacientů s demencí, u nichž dominují symptomy jako agresivita (verbální výpady, fyzické násilí), poruchy aktivity (agitace, bloudění) nebo psychotické symptomy; pokud tyto symptomy mají za následek strádání pacienta, invalidizaci, potenciální ohrožení okolí, sebepoškozování a současně nejsou zvládnutelné nefarmakologickými postupy.
Lékař by měl zvážit rizika a přínos použití přípravku Rispen® u starších pacientů s demencí a vzít v úvahu především rizikové faktory pro cerebrovaskulární příhody u konkrétního pacienta.
Níže uvádíme pouze změněné části textů týkající se indikace léčby poruch chování u starších pacientů s demencí.
Souhrn údajů o přípravku
4.	KLINICKÉ ÚDAJE
4.1	Terapeutické indikace
… RISPEN je určen k léčbě závažných poruch chování pacientů s demencí, u nichž dominují symptomy jako agresivita (verbální výpady, fyzické násilí), poruchy aktivity (agitace, bloudění) nebo psychotické symptomy; pokud tyto symptomy mají za následek strádání pacienta, invalidizaci, potenciální ohrožení okolí, sebepoškození a současně nejsou zvládnutelné nefarmakologickými postupy…
Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
… V klinických, placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s demencí léčených risperidonem (průměrný věk 85 let, rozpětí 73-97 let) se ve srovnání s placebem vyskytovala vyšší incidence cerebrovaskulárních nežádoucích účinků, včetně cerebrovaskulárních příhod (i fatálních) a krátkodobých ischemií (TIA). Data vyplývající ze šesti placebem kontrolovaných studií u převážně starších pacientů (nad 65 let) s demencí ukazují, že 

cerebrovaskulární nežádoucí účinky (kombinované - závažné i nezávažné) se vyskytly u 3,3 % (33 z 989) pacientů léčených risperidonem a u 1,2 % (8 z 693) pacientů, kteří užívali placebo. Poměr Odds ratio činil 2.96 (při 95% intervalu spolehlivosti 1,33- 7,45). Lékař by měl posoudit rizika a přínos použití přípravku RISPEN u starších pacientů s demencí a vzít v úvahu rizikové faktory pro cerebrovaskulární příhody u konkrétního pacienta. Pacient a/nebo osoba poskytující péči  by měli být upozorněni, aby neprodleně hlásili známky a příznaky možných cerebrovaskulárních příhod, jako je náhlá slabost nebo znecitlivění ve tváři, horních nebo dolních končetinách popř. obtíže s řečí nebo poruchy vidění. V takovém případě by měly být neprodleně posouzeny všechny léčebné možnosti, včetně vysazení léčby. Kromě toho by přípravek RISPEN měl být pacientům s demencí se současným cévním onemocněním (např. hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním) předepisován s náležitou opatrností. RISPEN by měl být používán pouze u pacientů s demencí, u kterých dominují symptomy jako agresivita (verbální výpady, fyzické násilí), poruchy aktivity (agitace, bloudění) nebo psychotické symptomy; pokud tyto symptomy mají za následek strádání pacienta, invalidizaci, potenciální ohrožení okolí, sebepoškození a současně nejsou zvládnutelné nefarmakologickými postupy. 

Příbalová informace
…Starší lidé a jejich pečovatelé by měli neprodleně hlásit lékaři známky a příznaky, k nimž patří náhlá slabost nebo pocit necitlivosti v obličeji, rukou nebo nohou, zejména na jedné straně, nebo obtíže s řečí nebo poruchy vidění. Tyto příznaky mohou být známkami možné mrtvice nebo přechodného snížení průtoku krve mozkem (krátkodobé místní nedokrevnosti). Pokud k tomu dojde, lékař zkontroluje Vaši léčbu, a je možné, že Vám doporučí ukončit užívání risperidonu…
Společnost Zentiva a.s. jako držitel registrace přípravku Rispen® si Vás tímto dovoluje požádat o spolupráci při monitorování bezpečnosti přípravku Rispen® - v případě výskytu nežádoucích účinků (zejm. výše zmíněného typu) v souvislosti s podáváním přípravku Rispen® ohlaste prosím tento nežádoucí účinek společnosti Zentiva nebo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz ).
Vaše dotazy týkající se výše uvedené problematiky Vám rádi zodpovíme na Korporátním medicínském oddělení / korporátním oddělení farmakovigilance společnosti Zentiva (viz níže uvedený kontakt).
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