Palác Karlín
Thámova 11 – 13, 186 00 Praha 8
Czech Republic
tel.: +420 221 773 411
fax: +420 224 829 152
E mail : info.prague@ucb-group.com

Přípravek Neupro® může být nyní předepsán všem pacientům v rámci schválených
indikací*
Vážená paní doktorko/Vážený pane doktore,
společnost UCB by Vás ráda informovala, že Evropská komise zrušila v Evropě omezení týkající
se dodávek a léčby přípravkem Neupro® pro pacienty s idiopatickou Parkinsonovou nemocí.
Od června 2008 byly dodávky přípravku Neupro® v Evropě omezeny na pacienty, kteří již byli
přípravkem léčeni. Navíc nemohla být pacientům předepsána zásoba přípravku Neupro® na dobu
delší než jeden měsíc.
Společnost UCB již plně implementovala chladový řetězec uchovávání a distribuce a veškeré
zásoby přípravku Neupro® v Evropě (2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h a 8 mg/24 h) byly
nahrazeny výrobky, které jsou v chladovém řetězci po celou dobu jejich přesunu od výrobce
k pacientovi. Tento nový postup výrazně snižuje tvorbu krystalů.
Přípravek Neupro® může být nyní předepsán všem pacientům v rámci schválených
indikací.*
Preskripce přípravku Neupro® již není limitována na jeden měsíc.
Zvláštní opatření pro uchovávání přípravku Neupro®:
- V případě nepravděpodobného výskytu krystalů podobných sněhové vločce by se pacienti
měli poradit se svým lékárníkem a/nebo ošetřujícím lékařem.
- Pacienti by měli Neupro® uchovávat v chladničce; přípravek nesmí být uchováván
v mrazničce.
- Pro transport přípravku Neupro® pacientem není třeba žádný zvláštní přepravní box.
Medicínské oddělení společnosti UCB je připraveno odpovědět na jakékoliv Vaše otázky na
telefonním čísle +420 221 773 421, faxovém čísle +420 224 829 152 či e-mailové adrese
vladimir.olah@ucb.com.
S pozdravem

MUDr. Vladimír Oláh
Ředitel medicínského oddělení
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* Přípravek Neupro® je indikován v Evropě jako monoterapie k léčbě známek a příznaků
počátečního stádia idiopatické Parkinsonovy nemoci (tj. bez L-dopy) nebo v kombinaci
s L-dopou, tj. v průběhu nemoci až do pozdních stádií, kdy se účinek L-dopy ztrácí nebo
přestává být konzistentní a nastávají fluktuace terapeutického účinku. Přípravek Neupro®
je také indikován k symptomatické léčbě středně závažného až závažného idiopatického
syndromu neklidných nohou u dospělých.
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