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What is New in Respiratory Medicine
September 22-25, 2022, Ioannina, Greece #WiNRespMed2022
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Hotel Du Lac
Ioannina-Greece

Scientific Program

Thursday 22nd September 2022

■ ERATO HALL

TOOLS FOR CLINICAL PRACTICE SESSIONS

15.00-17.00 NOVEL TECHNIQUES IN THE RESPIRATORY LAB

 Chairpersons: Nikolaos Koulouris (GR)
  Stamatoula Tsikrika (GR) 

 Assessment of Small Airways in Clinical Practice
 Konstantinos Katsoulis (GR)

 FeNO - Interpretation and Clinical Applications
 Konstantinos Kostikas (GR)

 Static Lung Volumes - DLco - Respiratory Muscles
 Epaminondas Kosmas (GR)

17.00-19.00 IMAGING FOR THE PRACTICING CLINICIAN
 
 Chairpersons: Evangelia Fouka (GR)
  Anastasios Tsatsos (GR)

 Chest HRCT - Interpretation for the Practicing Clinician
 Athena Gogali (GR)

 Chest CT - Lung Masses/Nodules and Mediastinum
 Christos Kyriakopoulos (GR)

 Chest Ultrasound - Identifying Basic Pathologies
 Ioannis Kalomenidis (GR)
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Thursday 22nd September 2022
■ ERATO HALL

19:00-21:00 MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT OF THE 
RESPIRATORY PATIENT IN 2022

 
 Chairpersons: Haralampos Milionis (GR)
  Vasileios Koulouras (GR)

 Connective Tissue Diseases and the Lung
 Paraskevi Voulgari (GR)

 Heart Failure in the Respiratory Patient
 Katerina Naka (GR)

 Metabolic Comorbidities in Respiratory Patients and their 
Management

 Georgios Liamis (GR)

 Vasculitides with Renal and Lung Involvement
 Anila Duni (GR)
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Friday 23rd September 2022
■ ERATO HALL

08:30-10:30  What is New in Lung Cancer 2022

 Chairpersons: Davide Mauri (GR)
  Eleftherios Zervas (GR)
  Theodoros Kontakiotis (GR)
  
 Targetted Therapies in NSCLC
 Maria Saroglou (GR)

 Current and emerging treatment options in SCLC and 
Mesothelioma

 Alexandra Papadaki (GR)

 Screening for lung cancer 
 Philippos Emmanouil (GR)

 Interventional Radiology in Lung Cancer
 Ioannis Paraskevopoulos (GR)

10:30-12:00 What is New in Sleep Medicine 2022

 Chairpersons: Athanasios Konstantinidis (GR)
  Sophia Schiza (GR)

 Obstructive Sleep Apnea
 Charalambos Mermigkis (GR)

 Central Sleep Apnea
 Athanasios Konstantinidis (GR)

 Obesity Hypoventilation Syndrome
 Paschalis Steiropoulos (GR)
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Friday 23rd September 2022

■ KLEIO HALL

10:00-12:00  Practical Topics in the Respiratory Lab 

 Coordinator: Konstantinos Kostikas (GR)

 Common Pitfalls in Spirometry
 Stavros Tryfon (GR)

 Practical Application of Impulse Oscillometry
 Konstantinos Katsoulis (GR)

 FeNO Practical Application 
 Konstantinos Tatsis (GR)

■ ERATO HALL

12:00-12:30 Keynote Lecture
 
 Chairperson: Dimitrios Georgopoulos (GR)
   Ioannis Pneumatikos (GR)

 Non-Invasive Ventilation in 2022
 Stefano Nava (IT)

12:30-14:15 Industry Lectures / Symposia

14:15-16.30  Break
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Friday 23rd September 2022
■ ERATO HALL

16.30-17.00 From Bench to Bedside Lecture

 Chairperson: Konstantinos Kostikas (GR)

 Electronic Nose Technology in Respiratory Diseases 
 Silvano Dragonieri (IT)

17:00-18:45 What is New in Asthma 2022

 Chairpersons: Stelios Loukides (GR)
  Nikoletta Rovina (GR)
  Anna Karakatsani (GR)

 Triple therapy or biologics as step up from ICS/LABA? 
 Konstantinos Kostikas (GR)

 Clinical Remission in Asthma: a Valuable Goal?
 Andrew Menzies-Gow (UK)

 Treating Allergic Rhinitis and Other Allergic Comorbidities in 
Asthma

 Michalis Makris (GR)

 Treatment Options for T2 Low Asthma
 Arnaud Bourdin (FR)

18:45-21:15  Industry Lectures / Symposia
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Saturday 24th September 2022
■ ERATO HALL

08:30-09:45  What is New in Pulmonary Vascular Disease and
 Transplantation 2022

 Chairpersons: Iraklis Tsagkaris (GR)
  Stavros Tryfon (GR)

 Pulmonary Embolism - Diagnosis and Management
 Eva Serasli (GR)

 Pulmonary Arterial Hypertension
 Ioanna Mitrouska (GR)

 Lung Transplantation
 Tom Kotsimbos (AU)

■ KLEIO HALL

08:30-12:30 Journal Club: Hot Topics in Last Year’s Literature
 
 Chairpersons:  Vasileios Tzilas (GR)
  Evgenia Salla (GR)

 Presenters: Vanesa Bellou (GR)
  Ioannis Tomos (GR)
  Eirini Vasarmidi (GR)
  ViItaliano Nicola Quaranta (IT)
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Saturday 24th September 2022
■ ERATO HALL

09:45-11:30  What is New in COPD 2022

 Chairpersons: Theodoros Vassilakopoulos (GR)
  Nikolaos Tzanakis (GR)
  Konstantinos Gourgoulianis (GR)
 
 Pre-COPD and screening for COPD
 Georgios Hillas (GR)
 
	 Management	of	Patients	with	α1-Antitrypsin	Deficiency
 Jose Luis Lopez-Campos (SP)
 
 COPD Pharmacotherapy Beyond Triple
 Alberto Papi (IT)
 
	 Identification	and	Management	of	COPD	Exacerbations
 Petros Bakakos (GR)

11:30-12:00 Keynote Lecture

 Chairperson: Nikolaos Siafakas (GR)

 The importance of understanding Early COPD
 Wisia Wedzicha (UK)

12:00-12:30 Keynote Lecture

 Chairperson: Apostolos Bossios (SΕ)
 
 Registries in Severe Asthma: The UK Severe Asthma Registry 

Experience	
 Liam Heaney (UK)
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Saturday 24th September 2022
■ ERATO HALL

12:30-14:30 Industry Lectures / Symposia

14:30-15:30  Break

15:30-16:45  What is New in Respiratory Infections 2022

 Chairpersons: Ioannis Kioumis (GR)
  Katerina Manika (GR)
  Spyros Zakynthinos (GR)
 
 Respiratory Infections in the Immunocompromised Patient
 Adamantia Liapikou (GR)
 
 Bronchiectasis
 Katerina Dimakou (GR)
 
 Novel Treatments for Cystic Fibrosis
 Filia Diamantea (GR)
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Saturday 24th September 2022
■ ERATO HALL

16:45-18:00  What is New in Interstitial Lung Disease 2022

 Chairpersons: Zoe Daniil (GR)
  Despoina Papakosta (GR)

 Scleroderma-Related ILD
 Argyrios Tzouvelekis (GR)

 Interstisial Lung Abnormalities: a Subtle Enemy
 Athena Gogali (GR)

 Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema
 Katerina Antoniou (GR)

18.00-19.00  Keynote Lectures

 Chairpersons: Demosthenes Bouros (GR)
  Athena Gogali (GR)

 Emerging Treatments for Idiopathic Pulmonary Fibrosis 
 Fernando J. Martinez (USA)

 Lumping and splitting in ILD: treatment implications
 Athol Wells (UK)

19:00-20:30 Industry Lectures / Symposia

20.30-21.00 Honoring Ceremony for Professor Charalambos Roussos
 Member of the Academy of Athens
 Emeritus professor of McGill and Athens Universities



11

Organized by

Association of Internal
Medicine of Northwestern 
Greece

University 
of Ioannina

Medical Association
of Ioannina

Hellenic 
Thoracic Society

Respiratory 
Physicians Association 
of Greece

Hellenic Chest
Diseases Society

Sunday 25th September 2022
■ ERATO HALL

09:00-11.00 What is New in Interventional Pulmonology 2022

 Chairpersons: Grigorios Stratakos (GR)
  Iraklis Titopoulos (GR)
  Christos Chronis (GR)

 Robotics and Confocal Laser Endomicroscopy for the Diagnosis 
of peripheral lung nodules

 Tess Kramer (NL)

 EBUS guided Miniforceps and /or Cryobiopsy in the diagnosis of 
Lymphoma and Sarcoidosis

 Serafeim Chrysikos (GR)

 Post ICU airway complications: detection and interventional 
management

 Grigorios Stratakos (GR)

 Novel 3D print and Drug eluting stents for Central airway 
strictures	and	Tr-Es	fistulae

 Nektarios Anagnostopoulos (GR)

11.00-12.00 Industry Lectures / Symposia
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Sunday 25th September 2022
■ KLEIO HALL

09.00-12:00 Interesting Patient Cases for the Practicing Clinician
 
 Chairpersons: Apostolos Kittas (GR)
  Ilias Papanikolaou (GR)
  Konstantinos Bartziokas (GR)
 
 Presenters: Agamemnon Bakakos (GR)
  Georgia Gkrepi (GR)
  Dimitrios Potonos (GR)
  Antonia Assioura (GR)
  Antigoni Simou (GR)
  Efthymia Papadopoulou (GR)

■ ERATO HALL

12.00-12.30  Keynote Lecture
 
 Chairperson: Paraskevi Katsaounou (GR)
 
 What is new in tobacco control in Europe: An update for 

respiratory physicians
 Constantine Vardavas (GR)

12.30-13.00  Keynote Lecture
 
 Chairperson: Ioannis Pnevmatikos (GR)

 Do	We	Need	a	Hippocratic	Oath	for	Artificial	Intelligence	
Scientists?

 Nikolaos Siafakas (GR)

13:00-13:30  Summary and Closing
 Konstantinos Kostikas (GR)



13

Organized by

Association of Internal
Medicine of Northwestern 
Greece

University 
of Ioannina

Medical Association
of Ioannina

Hellenic 
Thoracic Society

Respiratory 
Physicians Association 
of Greece

Hellenic Chest
Diseases Society

Sponsored Sessions

Friday 23rd September 2022
■ ERATO HALL

12:30-14:15 Industry Lectures / Symposia

12:30-13:15 Going forward in Obstructive lung diseases
 Chairperson: Konstantinos Kostikas (GR)

12.30-12.45	 Clinical	Remission	in	Severe	Asthma:	The	positioning	of	
 Benralizumab 
 Arnaud Bourdin (FR)

12.45-12.50	 Discussion

12.50-13.05	 Mortality	data	of	ETHOS	trial:	Discussing	the	robustness	of	the	
 outcomes
 Petros Bakakos (GR)

13.05-13.15	 Discussion

Sponsored by 

13:15-13:45 Present, Past and future: Reshaping the Therapeutic 
 Pathway in Severe Allergic Asthma

 Chairperson: Konstantinos Kostikas (GR)
 Speaker: Andrew Menzies-Gow (UK)

Sponsored by 
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Friday 23rd September 2022
■ ERATO HALL

13:45-14:15 Residual Excessive Daytime Sleepiness in Patients With 
 Obstructive Sleep Apnea: Guidance for Assessment, 
 Diagnosis, and Management

 Chairperson: Sofia Schiza (GR)
 Speaker: Jean Louis Pepin (FR)

Sponsored by 

18:45-21:15  Industry Lectures / Symposia

18:45-20.00 Recent advances in viral and bacterial infections 
 Chairpersons: Antonia Koutsoukou (GR),
  Konstantinos Kostikas (GR)

18:45-19:10	 First	oral	antiviral	treatment	approved	by	EMA	for	COVID-19
 Stylianos Loukides (GR)

19:10-19:30	 Ceftaroline	in	treatment	of	Community	acquired	pneumonia	
(CAP)

 Paschalis Steiropoulos (GR)

19:30-19:50	 Ceftazidime-avibactam	in	treatment	of	MDR	Gram-negative	
 infections 
 George Dimopoulos (GR)

19:50-20.00	 Discussion

Sponsored by 
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Friday 23rd September 2022
■ ERATO HALL

20.00-20.30 Α review of the current knowledge on the importance of 
 dual bronchodilation in COPD patients

 Chairperson: Epaminondas Kosmas (GR)
 Speaker: Nikolaos Tzanakis (GR)

Sponsored by 

20.30-21.15 Lung update: From common to rare
 Chairperson: Bouros Demosthenes

  LAMA/LABA as COPD treatment cornerstone
 Porpodis Konstantinos (GR)

		 Early	detection	of	pulmonary	fibrosis
 Papanikolaou Ilias (GR)

Sponsored by 
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Saturday 24th September 2022
■ ERATO HALL

12:30-14:30 Industry Lectures / Symposia

12:30-13:15 A new era in Asthma & COPD management 
 Chairperson: Konstantinos Kostikas (GR)

 The role of ICS/LABA treatment in Asthma Control
 Eleftherios Zervas (GR)

 Single Inhaler Triple Therapy in stable COPD
 Georgios Hillas (GR)

Sponsored by 

13:15-13:45 Global and Greek data on the burden of pneumococcal 
 disease in adults. The contribution of PCV13 to the control 
 of pneumococcal infections

 
 Chairperson: Athanasios Konstantinidis (GR)
 Speaker: Adamantia Liapikou (GR)

Sponsored by 

13:45-14:30 Evidence-based approach to clinical challenges
 Chairperson: Konstantinos Kostikas (GR)
 
 Elpen respiratory publications: Evidence generation To support 

clinical practice
 Gogali Athena (GR)

	 The	Anti-inflammatory	role	of	roflumilast	in	COPD
 Hillas Georgios (GR)

Sponsored by 
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Saturday 24th September 2022
■ ERATO HALL

19:00-20:30 Industry Lectures / Symposia

19:00-19:45 Treating eosinophilic inflammation: Respiratory system 
 and beyond 

19.00-19.20	 New	data	in	eosinophilic	diseases:	The	role	of	Mepolizumab	
 Liam Heaney (UK)

19.20-19.40	 Impact	of	Mepolizumab	on	the	Real	Life	of	SEA	patients;	the	
 RELIght study 
 Konstantinos Kostikas (GR)

19.40-19.45	 Q	&	A	

Sponsored by 

19:45-20:30 COPD management: pharmacotherapy and beyond 
 Chairpersons: Konstantinos Katsoulis (GR),
  Georgios Hillas (GR)

	 #ΖωήμεΧΑΠ:	Home	-based	exercise	for	COPD	patients
 Afroditi Boutou (GR)

	 Managing	COPD	with	extrafine	fixed	triple	therapy
 Alberto Papi (IT)

Sponsored by 



18

What is New in Respiratory Medicine
September 22-25, 2022, Ioannina, Greece #WiNRespMed2022

www.winrespmed2022.gr

Hotel Du Lac
Ioannina-Greece

Sunday 25th September 2022
■ ERATO HALL

11.00-12.00 Industry Lectures / Symposia

11.00-11.30 Maximum bronchodilation in COPD treatment - once daily

 Chairperson: Petros Bakakos (GR)
 Speaker: Stylianos Loukides (GR)

Sponsored by 

11.30-12.00 New insights in early Diagnosis and management of 
 Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis

 Chairperson: Zoi Daniil (GR)
 Speaker: Athena Gogali (GR)

Sponsored by 
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε  
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 

Marburg, Γερμανία.
 

Τοπικός αντιπρόσωπος:
CSL Behring Hellas ΕΠΕ

Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 11528
Τηλ: 210 7255660, Φαξ: 210 7255663

Τηλέφωνο Φαρμακοεπαγρύπνησης
210 6527444





1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Spiolto Respi-
mat 2,5 μικρογραμμάρια/2,5 μικρογραμμάρια, εισπνεόμενο διά-
λυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠOΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η χορηγούμενη δόση
είναι 2,5 μικρογραμμάρια τιοτρόπιο (ως βρωμιούχο μονοϋδρικό)
και 2,5  μικρογραμμάρια ολοδατερόλη (ως υδροχλωρική) ανά ει-

σπνοή. Η χορηγούμενη δόση είναι η δόση που δίνεται στον ασθενή αφού περάσει από το επιστόμιο. Έκδοχο με γνωστή
δράση: Αυτό το φάρμακο περιέχει 0,0011 mg βενζαλκώνιο χλωριούχο σε κάθε εισπνοή. Για τον πλήρη κατάλογο των εκ-
δόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Εισπνεόμενο διάλυμα. Διαυγές, άχρωμο, εισπνεόμενο διά-
λυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Spiolto Respimat ενδείκνυται ως βρογχοδιασταλτική
θεραπεία συντήρησης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ενήλικες ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια (ΧΑΠ). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Το φαρμακευτικό προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση
δια εισπνοής. Το φυσίγγιο μπορεί να εισαχθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο με την συσκευή εισπνοής Respimat. Δύο ει-
σπνοές από την συσκευή εισπνοής Respimat αποτελούν μία θεραπευτική δόση. Ενήλικες: Η συνιστώμενη δόση είναι 5
μικρογραμμάρια τιοτρόπιου και 5 μικρογραμμάρια ολοδατερόλης που χορηγούνται με δύο εισπνοές από την συσκευή
εισπνοής Respimat μια φορά ημερησίως, την ίδια ώρα της ημέρας. Η συνιστώμενη δόση δεν πρέπει να υπερβαίνεται.
Ηλικιωμένοι: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν το Spiolto Respimat στη συνιστώμενη δόση. Ηπατική
δυσλειτουργία και Νεφρική δυσλειτουργία: Το Spiolto Respimat περιέχει τιοτρόπιο το οποίο αποβάλλεται κατά κύριο
λόγο από τους νεφρούς και ολοδατερόλη, το οποίο μεταβολίζεται κατά κύριο λόγο από το ήπαρ. Ηπατική δυσλειτουργία:
Ασθενείς με ήπια και μέτρια ηπατική δυσλειτουργία μπορούν να χρησιμοποιούν το Spiolto Respimat στη συνιστώμενη
δόση. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για χρήση της ολοδατερόλης σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.
Νεφρική δυσλειτουργία: Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία μπορούν να χρησιμοποιούν το Spiolto Respimat στη συνι-
στώμενη δόση. Για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≤ 50ml/λεπτό) βλέπε 4.4 και
5.2. Το Spiolto Respimat περιέχει ολοδατερόλη. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία από τη χρήση της ολοδατερόλης σε
ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Spiolto Respimat
στον παιδιατρικό πληθυσμό (κάτω των 18 ετών). Τρόπος χορήγησης: Για τη διασφάλιση της σωστής χορήγησης του φαρ-
μακευτικού προϊόντος, θα πρέπει να γίνει επίδειξη της χρήσης της συσκευής εισπνοής στον ασθενή από γιατρό ή άλλο
επαγγελματία υγείας.

SPIOLTO® RESPIMAT® - Οδηγίες Χρήσης  

Εισαγωγή: Διαβάστε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την επαναχρησιμοποιούμενη συσκευή Spiolto
Respimat. Το Respimat είναι μια συσκευή εισπνοής που παράγει ψεκασμό για εισπνοή. Ο ασθενής θα χρειάζεται να χρησιμοποιεί
αυτή την συσκευή εισπνοής μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ. Σε κάθε χρήση κάνετε ΔΥΟ ΕΙΣΠΝΟΕΣ.

•   Εάν το Spiolto Respimat δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 7 ημέρες, απελευθερώστε μία δόση στο έδαφος. 
•   Εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 21 ημέρες, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 της παραγράφου «Προετοιμασία 
    για χρήση» μέχρι να εμφανισθεί ένα σύννεφο. Μετά επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 τρεις ακόμη φορές.

Πώς να φροντίζετε την επαναχρησιμοποιούμενη συσκευή Spiolto Respimat

Καθαρίστε το επιστόμιο, περιλαμβανομένου και του μεταλλικού τμήματος μέσα στο επιστόμιο, με ένα υγρό ύφα-
σμα ή χαρτί μόνο, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Οποιοσδήποτε μικρός αποχρωματισμός του επιστομίου
δεν επηρεάζει την απόδοση της επαναχρησιμοποιούμενης συσκευής εισπνοής Spiolto Respimat. Εάν είναι απα-
ραίτητο, σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της επαναχρησιμοποιούμενης συσκευής εισπνοής Spiolto Respimat
με ένα υγρό πανί.

Πότε να αντικαταστήσετε την εισπνευστική συσκευή

Όταν ο ασθενής έχει χρησιμοποιήσει 6 φυσίγγια με την εισπνευστική συ-
σκευή, προμηθευτείτε νέα συσκευασία επαναχρησιμοποιούμενης συσκευής
Spiolto Respimat που περιέχει εισπνευστική συσκευή.

Προετοιμασία για χρήση 

1.      Αφαιρέστε τη διαφανή βάση
        •    Κρατήστε το πώμα κλειστό.
        •    Πατήστε το κουμπί ασφάλισης ενώ τραβάτε τη διαφανή βάση με το άλλο χέρι.

2.      Εισάγετε το φυσίγγιο
        •    Εισάγετε το φυσίγγιο στην συσκευή εισπνοής.
        •    Τοποθετήστε την συσκευή εισπνοής σε μία σταθερή επιφάνεια και πιέστε προς τα
              κάτω σταθερά μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ» εισαγωγής.

3.      Παρακολούθηση του φυσιγγίου
        •    Σημειώστε στο σχετικό κουτάκι στην ετικέτα της συσκευής εισπνοής προκειμένου
              να παρακολουθείτε τον αριθμό των φυσιγγίων που χρησιμοποιήθηκαν.
        •    Τοποθετήστε τη διαφανή βάση πίσω στη θέση της μέχρι να ακουστεί το 
              χαρακτηριστικό «κλικ».

4.     Γυρίστε 
       •    Διατηρήστε το πώμα κλειστό.
       •    Γυρίστε τη διαφανή βάση προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη στην ετικέτα
             έως ότου ακουστεί ο ήχος «κλικ» (μισή στροφή).

5.     Ανοίξτε
       •    Ανοίξτε το πώμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση που είναι πλήρως ανοιχτό.

6.     Πιέστε
       •    Στρέψτε την συσκευή εισπνοής προς το έδαφος.
       •    Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της δόσης.
       •    Κλείστε το πώμα.
       •    Επαναλάβετε τα βήματα 4-6 έως ότου εμφανιστεί ένα νέφος.
       •    Αφού εμφανιστεί ένα νέφος, επαναλάβετε τα βήματα 4-6 τρεις φορές ακόμα.

Η εισπνευστική συσκευή είναι τώρα έτοιμη προς χρήση και  μπορεί να παρέχει 60 εισπνοές (30 δόσεις).

Καθημερινή Χρήση 

ΓΥΡΙΣΤΕ 
•    Διατηρήστε το πώμα κλειστό.
•    ΓΥΡΙΣΤΕ τη διαφανή βάση προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη στην ετικέτα έως 
      ότου ακουστεί ο ήχος «κλικ» (μισή στροφή). 

ΑΝΟΙΞΤΕ 
•    ΑΝΟΙΞΤΕ το πώμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση που είναι πλήρως ανοιχτό. 

ΠΙΕΣΤΕ
•    Εκπνεύστε αργά και πλήρως.
•    Κλείστε τα χείλη γύρω από το επιστόμιο, χωρίς να καλύψετε τους αεροθαλάμους. 
      Σημαδέψτε με την συσκευή εισπνοής το πίσω μέρος του φάρυγγα.
•    Ενώ εισπνέετε αργά και βαθιά από το στόμα, ΠΙΕΣΤΕ το κουμπί απελευθέρωσης της 
      δόσης και συνεχίστε να εισπνέετε αργά για όσο περισσότερο μπορείτε.

•    Κρατήστε την αναπνοή για 10 δευτερόλεπτα ή για όση ώρα μπορείτε χωρίς να δυσκολευθείτε.
•    Επαναλάβετε τα βήματα «ΓΥΡΙΣΤΕ», «ΑΝΟΙΞΤΕ», «ΠΙΕΣΤΕ» για συνολικά 2 εισπνοές.
•    Κλείστε το πώμα μέχρι η  συσκευή εισπνοής να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Πότε να αντικαταστήσετε το φυσίγγιο Spiolto Respimat
Ο δείκτης δόσεων υποδεικνύει πόσες χρήσεις (εισπνοές) απομένουν στο φυσίγγιο.

Απομένουν 60 χρήσεις (εισπνοές)

Απομένουν λιγότερες από 10 χρήσεις (εισπνοές). Προμηθευτείτε νέο φυσίγγιο.

Το φυσίγγιο έχει αδειάσει. Γυρίστε τη διαφανή βάση προκειμένου να ελευθερωθεί. Η συσκευή εισπνοής σας
είναι πλέον κλειδωμένη. Τραβήξτε το φυσίγγιο από την συσκευή εισπνοής. Εισάγετε ένα νέο φυσίγγιο (συνε-
χίστε με το βήμα 2).

4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Ιστο-
ρικό υπερευαισθησίας στην ατροπίνη ή τα παράγωγά της, π.χ. ιπρατρόπιο ή οξιτρόπιο. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
κατά τη χρήση: Άσθμα: Το Spiolto Respimat δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο άσθμα. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του
Spiolto Respimat δεν έχει μελετηθεί στο άσθμα. Όχι για χρήση σε οξέα επεισόδια: Το Spiolto Respimat δεν ενδείκνυται για τη θε-
ραπεία των οξέων επεισοδίων βρογχόσπασμου, δηλαδή ως θεραπεία διάσωσης. Παράδοξος βρογχόσπασμος: Όπως με άλλα ει-
σπνεόμενα φάρμακα το Spiolto Respimat μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παράδοξο βρογχόσπασμο που μπορεί να είναι απειλητικός
για τη ζωή. Εάν εμφανισθεί παράδοξος βρογχόσπασμος το Spiolto Respimat θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και να αντικατασταθεί
με άλλη θεραπεία. Αντιχολινεργικές επιδράσεις σχετιζόμενες με το τιοτρόπιο: Γλαύκωμα κλειστής γωνίας, υπερπλασία του προστάτη
ή απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστεως: Σύμφωνα με την αντιχολινεργική δράση του τιοτρόπιου, το Spiolto Respimat θα
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής γωνίας, υπερπλασία του προστάτη ή απόφραξη του αυ-
χένα της ουροδόχου κύστεως. Οφθαλμικά συμπτώματα: Στους ασθενείς πρέπει να εφιστάται η προσοχή ώστε να αποφεύγουν την
επαφή του διαλύματος του ψεκασμού με τους οφθαλμούς τους. Πρέπει να ενημερωθούν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέ-
λεσμα επιτάχυνση της εμφάνισης ή επιδείνωση του γλαυκώματος κλειστής γωνίας, οφθαλμικό άλγος ή δυσφορία, παροδικό θάμβος
οράσεως, οπτική άλω ή έγχρωμες εικόνες σε συνδυασμό με ερυθρότητα των οφθαλμών λόγω συμφόρησης του επιπεφυκότα και
οιδήματος του κερατοειδούς. Εάν εμφανιστεί οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των οφθαλμικών συμπτωμάτων, οι ασθενείς πρέπει
να διακόψουν τη λήψη του Spiolto Respimat και να συμβουλευτούν άμεσα έναν ειδικό. Οδοντική τερηδόνα: Η ξηροστομία η οποία
έχει παρατηρηθεί με την αντιχολινεργική θεραπεία, μπορεί μακροπρόθεσμα να συσχετιστεί με τερηδόνα στα δόντια. Ασθενείς με
νεφρική δυσλειτουργία: Καθώς η συγκέντρωση του τιοτρόπιου στο πλάσμα αυξάνει με την ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας σε
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≤ 50 ml/λεπτό) το Spiolto Respimat θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο εάν το αναμενόμενο όφελος αντισταθμίζει τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Δεν υπάρχει μακρόχρονη εμπειρία σε
ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (βλ. 5.2).  Καρδιαγγειακές επιδράσεις: Η εμπειρία με το Spiolto Respimat είναι περιο-
ρισμένη σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, μη σταθερή ή απειλη-
τική για τη ζωή καρδιακή αρρυθμία, που νοσηλεύτηκαν για καρδιακή ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ή με
διάγνωση παροξυσμικής ταχυκαρδίας (>100 παλμούς ανά λεπτό) επειδή αυτοί οι ασθενείς αποκλείσθηκαν από τις κλινικές δοκιμές.
Το Spiolto Respimat θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτές τις ομάδες ασθενών. Όπως και άλλοι  β2-αδρενεργικοί
αγωνιστές, η ολοδατερόλη μπορεί να έχει κλινικά σημαντική καρδιαγγειακή επίδραση σε ορισμένους ασθενείς όπως έχει μετρηθεί
από αυξήσεις της συχνότητας του καρδιακού παλμού, της αρτηριακής πίεσης και/ή των συμπτωμάτων. Σε περίπτωση που τέτοιες
επιδράσεις εμφανισθούν, είναι πιθανόν να χρειασθεί διακοπή της αγωγής. Επιπροσθέτως, έχει αναφερθεί ότι οι β-αδρενεργικοί
αγωνιστές προκαλούν μεταβολές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), όπως επιπέδωση του κύματος Τ και κατάσπαση του τμήματος
ST, παρόλο που η κλινική σημασία αυτών των παρατηρήσεων είναι άγνωστη. Μακράς διάρκειας β2-αδρενεργικοί αγωνιστές θα πρέ-
πει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με καρδιαγγειακές διαταραχές, ιδιαίτερα ισχαιμική καρδιοπάθεια, σοβαρή αντιρρο-
πούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακές αρρυθμίες, υπερτροφική αποφρακτική καρδιομυοπάθεια, υπέρταση και ανεύρυσμα,
σε ασθενείς με νοσήματα που προκαλούν σπασμούς ή θυρεοτοξίκωση, σε ασθενείς με γνωστή ή πιθανολογούμενη παράταση του 
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διαστήματος QT (δηλαδή QT> 0,44 δευτερόλεπτα) και σε ασθενείς που ανταποκρίνονται ασυνήθιστα στις συμπαθομιμητικές αμίνες.
Υποκαλιαιμία: Οι β2-αδρενεργικοί αγωνιστές μπορεί να προκαλέσουν σημαντική υποκαλιαιμία σε ορισμένους ασθενείς, η οποία
έχει τη δυναμική να προκαλέσει ανεπιθύμητες καρδιαγγειακές επιδράσεις. Η μείωση του καλίου του ορού είναι συνήθως παροδική,
χωρίς να απαιτείται η χορήγηση συμπληρώματος. Σε ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ, η υποξία και η συγχορηγούμενη αγωγή μπορεί να
ενισχύσει το ενδεχόμενο υποκαλιαιμίας (βλ. παράγραφο 4.5), η οποία μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία σε καρδιακές αρρυθμίες.
Υπεργλυκαιμία: Εισπνοή υψηλών δόσεων β2-αδρενεργικών αγωνιστών μπορεί να προκαλέσει αυξήσεις στη γλυκόζη του πλάσματος.
Αναισθησία: Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην περίπτωση που έχει προγραμματισθεί χειρουργική επέμβαση με αναισθητικά αλο-
γονωμένους υδρογονάνθρακες εξαιτίας αυξημένης ευαισθησίας στις ανεπιθύμητες καρδιαγγειακές επιδράσεις των βρογχοδια-
σταλτικών β-αγωνιστών. Το Spiolto Respimat δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική
αγωγή που περιέχει μακράς διάρκειας β2-αδρενεργικούς αγωνιστές. Ασθενείς που λαμβάνουν εισπνεόμενους, βραχείας διάρκειας
β2- αδρενεργικούς αγωνιστές σε τακτική βάση (δηλαδή τέσσερις φορές την ημέρα) θα πρέπει να συμβουλεύονται να τους χρησι-
μοποιούν μόνο για συμπτωματική ανακούφιση των οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων. To Spiolto Respimat δε θα πρέπει να χρη-
σιμοποιείται πιο συχνά από μία φορά ημερησίως. Υπερευαισθησία: Όπως με όλες τις φαρμακευτικές αγωγές, άμεσες αντιδράσεις
υπερευαισθησίας μπορεί να εμφανισθούν μετά τη χορήγηση του Spiolto Respimat. Έκδοχα: Το βενζαλκώνιο χλωριούχο μπορεί να
προκαλέσει συριγμό και δυσκολίες στην αναπνοή. Οι ασθενείς με άσθμα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο τέτοιων ανεπιθύμητων
ενεργειών. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Aν και δεν έχουν διεξαχθεί
τυπικές in vivo μελέτες φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Spiolto Respimat και άλλων φαρμάκων, το εισπνεόμενο Spi-
olto Respimat έχει συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική αγωγή της ΧΑΠ, περιλαμβανομένων
βραχείας διάρκειας συμπαθητικομιμητικών βρογχοδιασταλτικών και εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών χωρίς κλινικά δεδομένα
αλληλεπιδράσεων φαρμάκων. Αντιχολινεργικοί παράγοντες:Η συγχορήγηση του βρωμιούχου τιοτρόπιου, του ενός δραστικού συ-
στατικού του Spiolto Respimat, με άλλα φάρμακα που περιέχουν αντιχολινεργικές ουσίες δεν έχει μελετηθεί και ως εκ τούτου δε
συνιστάται. Αδρενεργικοί παράγοντες: Συγχορήγηση άλλων αδρενεργικών παραγόντων (μόνων ή ως μέρος θεραπείας συνδυασμού)
μπορεί να ενισχύσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Spiolto Respimat. Ξανθινοπαράγωγα, στεροειδή ή διουρητικά: Συγχορήγηση
με ξανθινοπαράγωγα, στεροειδή ή μη καλιοσυντηρητικά διουρητικά μπορεί να ενισχύσει οποιαδήποτε υποκαλιαιμική επίδραση
των αδρενεργικών αγωνιστών (βλέπε παράγραφο 4.4). β-Aποκλειστές: Οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές μπορεί να εξασθενίσουν ή
να ανταγωνισθούν τη δράση της ολοδατερόλης. Οι καρδιοεκλεκτικοί β-αποκλειστές μπορούν να εξετασθούν ως ενδεχόμενο, πα-
ρόλο που πρέπει να χορηγηθούν με προσοχή. Αναστολείς ΜΑΟ και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, φάρμακα που παρατείνουν το QTc
διάστημα: Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης ή τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ή άλλα φάρμακα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν
το διάστημα QTc μπορεί να ενισχύσουν τη δράση του Spiolto Respimat στο καρδιαγγειακό σύστημα. Φαρμακοκινητικές αλληλεπι-
δράσεις Φαρμάκου-Φαρμάκου: Δεν έχει παρατηρηθεί σχετική επίδραση στη συστηματική έκθεση στην ολοδατερόλη σε μελέτες
αλληλεπίδρασης φαρμάκου-φαρμάκου με τη συγχορήγηση φλουκοναζόλης, ως πρότυπου αναστολέα του CYP2C9. Η συγχορήγηση
κετοκοναζόλης ως ισχυρός αναστολέας της P-gp και του CYP3A4 αύξησε τη συστηματική έκθεση στην ολοδατερόλη κατά περίπου
70%. Δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης του Spiolto Respimat. Έρευνες in vitro έδειξαν ότι η ολοδατερόλη δεν ανα-
στέλλει τα ένζυμα CYP ή τους μεταφορείς του φαρμάκου στις συγκεντρώσεις πλάσματος που επιτυγχάνονται στην κλινική πρακτική.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Τιοτρόπιο: Eίναι περιορισμένα τα δεδομένα από τη χρήση του τιοτρόπιου στις έγκυες
γυναίκες. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμεση τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα σε κλινικά σχετικές δόσεις
(βλέπε 5.3). Ολοδατερόλη: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από τη χρήση του οlodaterol στις έγκυες γυναίκες. Προκλινικά δε-
δομένα για την ολοδατερόλη έδειξαν τυπικές επιδράσεις για τους β-αδρενεργικούς αγωνιστές σε μεγάλα πολλαπλάσια των θερα-
πευτικών δόσεων (βλ. παράγραφο 5.3). Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Spiolto Respimat
κατά τη διάρκεια της κύησης. Όπως άλλοι β2-αδρενεργικοί αγωνιστές, η ολοδατερόλη, το ένα δραστικό συστατικό του Spiolto
Respimat, μπορεί να αναστείλει τον τοκετό εξαιτίας της χαλαρωτικής επίδρασης στις λείες μυϊκές ίνες της μήτρας. Θηλασμός: Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα από θηλάζουσες γυναίκες που έχουν εκτεθεί στο τιοτρόπιο και/ή την ολοδατερόλη. Σε με-
λέτες σε ζώα για το τιοτρόπιο και την ολοδατερόλη οι ουσίες και/ή οι μεταβολίτες τους έχουν ανιχνευθεί στο γάλα θηλαζόντων
επιμύων, αλλά δεν είναι γνωστό εάν το τιοτρόπιο και/ή η ολοδατερόλη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση σχετικά με το εάν πρέπει να συνεχιστεί/διακοπεί ο θηλασμός ή να συνεχιστεί/διακοπεί η θεραπεία με Spiolto Respimat,
λαμβάνοντας υπόψιν το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με Spiolto Respimat για τη γυναίκα.  Γονι-
μότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη γονιμότητα για το τιοτρόπιο και την ολοδατερόλη ή για τον συν-
δυασμό των δύο δραστικών συστατικών. Οι προκλινικές μελέτες που διεξήχθησαν με ξεχωριστά τα δραστικά συστατικά τιοτρόπιο
και ολοδατερόλη δεν έδειξαν οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια στη γονιμότητα (βλέπε 5.3).  4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδή-
γησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανη-
μάτων. Ωστόσο, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι έχουν αναφερθεί ζάλη και θάμβος οράσεως με τη χρήση του Spiolto
Respimat. Επομένως, συνιστάται προσοχή κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή το χειρισμό μηχανημάτων. Εάν οι ασθενείς εμφανίσουν
τέτοια συμπτώματα, θα πρέπει να αποφεύγουν δυνητικά επικίνδυνες εργασίες όπως η οδήγηση ή ο χειρισμός μηχανημάτων. 4.8
Ανεπιθύμητες ενέργειες: α. Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Πολλές από τις αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να
αποδοθούν στις αντιχολινεργικές ιδιότητες του βρωμιούχου τιοτρόπιου ή στις β2-αδρενεργικές ιδιότητες της ολοδατερόλης, των
δραστικών συστατικών του Spiolto Respimat. β. Συνοπτικός πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι συχνότητες που αποδίδονται
στις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω βασίζονται στις αδρές συχνότητες εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών
του φαρμάκου (δηλαδή περιστατικά που αποδόθηκαν στο Spiolto Respimat) που παρατηρήθηκαν στην ομάδα της δόσης των 5 μι-
κρογραμμαρίων τιοτρόπιου/ 5 μικρογραμμαρίων ολοδατερόλης (5.646 ασθενείς), αθροιστικά από 8 ελεγχόμενες με δραστικό συ-
στατικό ή εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές, παράλληλων ομάδων σε ασθενείς με ΧΑΠ με περιόδους θεραπείας που κυμαίνονταν
μεταξύ 4 και 52 εβδομάδων. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε όλες τις κλινικές δοκιμές με το Spiolto Respimat φαί-
νονται παρακάτω σύμφωνα με την κατηγορία οργανικού συστήματος. Αυτές περιλαμβάνουν επίσης όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες
που έχουν προηγουμένως αναφερθεί με ένα από τα επιμέρους δραστικά συστατικά. Η συχνότητα καθορίζεται με βάση τους ακό-
λουθους κανόνες: Πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Κατηγορία Oργανικού συστήματος/Ανεπιθύμητη ενέργεια                                                                        Συχνότητα
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις                                                                                                                       
      Ρινοφαρυγγίτιδα                                                                                                                                μη γνωστές 

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης                                                                                            
      Αφυδάτωση                                                                                                                                        μη γνωστές 

Διαταραχές του νευρικού συστήματος                                                                                                        
      Ζάλη                                                                                                                                                   όχι συχνές
      Αϋπνία                                                                                                                                                σπάνιες
      Κεφαλαλγία                                                                                                                                        όχι συχνές

Οφθαλμικές διαταραχές                                                                                                                             
      Θάμβος οράσεως                                                                                                                               σπάνιες
      Γλαύκωμα                                                                                                                                          μη γνωστές
      Αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση                                                                                                            μη γνωστές

Καρδιακές διαταραχές                                                                                                                                
      Κολπική μαρμαρυγή                                                                                                                           σπάνιες
      Ταχυκαρδία                                                                                                                                        όχι συχνές
      Αίσθημα παλμών                                                                                                                                σπάνιες
      Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία                                                                                                                   σπάνιες
Αγγειακές διαταραχές                                                                                                                               
      Υπέρταση                                                                                                                                           σπάνιες

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου                                         
      Βήχας                                                                                                                                                 όχι συχνές
      Δυσφωνία                                                                                                                                          όχι συχνές
      Λαρυγγίτιδα                                                                                                                                       σπάνιες
      Φαρυγγίτιδα                                                                                                                                       σπάνιες
      Επίσταξη                                                                                                                                            σπάνιες
      Βρογχόσπασμος                                                                                                                                 σπάνιες
      Κολπίτιδα                                                                                                                                           μη γνωστές

Διαταραχές του γαστρεντερικού                                                                                                                 
      Ξηροστομία                                                                                                                                        όχι συχνές
      Δυσκοιλιότητα                                                                                                                                    σπάνιες
      Καντιντίαση του στοματοφάρυγγα                                                                                                      σπάνιες
      Ουλίτιδα                                                                                                                                             σπάνιες
      Ναυτία                                                                                                                                                σπάνιες
      Απόφραξη του εντέρου - Ειλεός παραλυτικός                                                                                     μη γνωστές
      Δυσφαγία                                                                                                                                           μη γνωστές
      Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση                                                                                                      μη γνωστές
      Γλωσσίτιδα                                                                                                                                         μη γνωστές
      Στοματίτιδα                                                                                                                                        σπάνιες
      Οδοντική τερηδόνα                                                                                                                            μη γνωστές

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού,  Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος               
      Υπερευαισθησία                                                                                                                                 σπάνιες
      Αγγειοοίδημα                                                                                                                                     σπάνιες
      Κνίδωση                                                                                                                                             σπάνιες
      Κνησμός                                                                                                                                             σπάνιες
      Αναφυλακτική αντίδραση                                                                                                                   μη γνωστές
      Εξάνθημα                                                                                                                                           σπάνιες
      Δερματική λοίμωξη και έλκος δέρματος                                                                                             μη γνωστές
      Ξηροδερμία                                                                                                                                        μη γνωστές

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού                                                         
      Αρθραλγία                                                                                                                                          σπάνιες
      Οσφυαλγία1                                                                                                                                        σπάνιες
      Διόγκωση άρθρωσης                                                                                                                          σπάνιες

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών                                                                                     
      Κατακράτηση ούρων                                                                                                                           σπάνιες
      Ουρολοίμωξη                                                                                                                                     σπάνιες
      Δυσουρία                                                                                                                                           σπάνιες

1 ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με το Spiolto Respimat, αλλά όχι με τα μεμονωμένα δραστικά συστατικά. 
γ. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Το Spiolto Respimat συνδυάζει τις αντιχολινεργικές και τις β2-αδρενεργικές
ιδιότητες λόγω των δραστικών συστατικών του τιοτρόπιο και ολοδατερόλη. Προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιχολινερ-
γικών:Σε μακράς διάρκειας κλινικές δοκιμές 52 εβδομάδων με το Spiolto Respimat, η πιο συχνά παρατηρούμενη αντιχολινεργική
ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ξηροστομία, η οποία συνέβη σε περίπου 1,3% των ασθενών που έλαβαν αγωγή με Spiolto Respimat
και σε 1,7% και 1% στο σκέλος του τιοτρόπιου 5 μικρογραμμάρια και της ολοδατερόλης 5 μικρογραμμάρια, αντίστοιχα. Η ξηρο-
στομία οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας σε 2 από τους 4.968 ασθενείς (0,04%) υπό θεραπεία με Spiolto Respimat. Σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες ως συνέπεια των αντιχολινεργικών δράσεων περιλαμβάνουν γλαύκωμα, δυσκοιλιότητα, απόφραξη εντέρου
περιλαμβανομένου και του παραλυτικού ειλεού και κατακράτηση ούρων. Προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών των β-αδρενεργικών:
Η ολοδατερόλη, το ένα δραστικό συστατικό του Spiolto Respimat, είναι μέλος της θεραπευτικής ομάδας των μακράς διάρκειας β2-
αδρενεργικών αγωνιστών. Επομένως, η εμφάνιση άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την ομάδα των β-αδρενερ-
γικών αγωνιστών, που δεν παρουσιάζονται παραπάνω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως, αρρυθμία, ισχαιμία του μυοκαρδίου,
στηθάγχη, υπόταση, τρόμος, νευρικότητα, μυϊκοί σπασμοί, κόπωση, αίσθημα κακουχίας, υποκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία και μετα-
βολική οξέωση. δ. Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί: Αύξηση των αντιχολινεργικών δράσεων μπορεί να συμβεί με την αύξηση της ηλικίας.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χο-
ρήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέ-
λους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανο-
λογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:: Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσο-
γείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr  Κύ-
προς: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος:
www.moh.gov.cy/phs. 4.9 Υπερδοσολογία: Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υπερδοσολογία με το Spiolto
Respimat. Το Spiolto Respimat έχει μελετηθεί σε δόση έως 5 μικρογραμμάρια/ 10 μικρογραμμάρια (τιοτρόπιο / ολοδατερόλη) σε
ασθενείς με ΧΑΠ και έως 10 μικρογραμμάρια/ 40 μικρογραμμάρια (τιοτρόπιο/ ολοδατερόλη) σε υγιή άτομα. Δεν παρατηρήθηκαν
κλινικά σημαντικές επιδράσεις. Η υπερδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές αντιμουσκαρινικές επιδράσεις του τιοτρόπιου
και/ ή υπερβολικές επιδράσεις β2 αγωνιστών της ολοδατερόλης. Συμπτώματα: Υπερδοσολογία του αντιχολινεργικού τιοτρόπιου:
Μεγάλες δόσεις τιοτρόπιου μπορεί να οδηγήσουν σε αντιχολινεργικά σημεία και συμπτώματα. Εν τούτοις, δεν υπήρχαν συστημα-
τικές αντιχολινεργικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από εφάπαξ εισπνεόμενη δόση έως και 340 μικρογραμμαρίων βρωμιούχου
τιοτρόπιου σε υγιείς εθελοντές. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν σχετικές ανεπιθύμητες ενέργειες, εκτός από ξηροστομία/ξηρότητα
στο φάρυγγα και ξηρότητα του βλεννογόνου της μύτης μετά από χορήγηση σε υγιείς εθελοντές εισπνεόμενου διαλύματος τιοτρό-
πιου με δόση έως 40 μικρογραμμάρια για 14 ημέρες, με την εξαίρεση της έντονης μείωσης της παραγωγής σιέλου από την 7η
ημέρα και μετά. Υπερδοσολογία του β2-αγωνιστή ολοδατερόλη: Είναι πιθανόν υπερδοσολογία της ολοδατερόλης να οδηγήσει σε
υπερβολικές επιδράσεις τυπικές των β2-αδρενεργικών αγωνιστών, π.χ. ισχαιμία του μυοκαρδίου, υπέρταση ή υπόταση, ταχυκαρδία,
αρρυθμίες, αίσθημα παλμών, ζάλη, νευρικότητα, αϋπνία, άγχος, κεφαλαλγία, τρόμος, ξηροστομία, μυϊκοί σπασμοί, ναυτία, κόπωση,
αίσθημα κακουχίας, υποκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία, και μεταβολική οξέωση. Θεραπεία υπερδοσολογίας: Η θεραπεία με το Spiolto
Respimat θα πρέπει να διακοπεί. Ενδείκνυται υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία. Τα σοβαρά περιστατικά θα πρέπει να νο-
σηλεύονται. Μπορεί να ληφθεί υπόψη η χρήση καρδιοεκλεκτικών β-αποκλειστών, αλλά μόνο υπό εξαιρετική προσοχή καθώς η
χρήση της αγωγής με β-αδρενεργικούς αποκλειστές μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο.  5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1
Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα για αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών,
αδρενεργικά σε συνδυασμό με αντιχολινεργικά. Κωδικός ATC: R03AL06. Μηχανισμός δράσης: Spiolto Respimat: Το Spiolto Respimat
είναι ένα εισπνεόμενο διάλυμα σταθερού συνδυασμού δόσεων που περιέχει έναν μακράς δράσης ανταγωνιστή των μουσκαρινικών
υποδοχέων, το τιοτρόπιο και έναν μακράς δράσης β2-αδρενεργικό αγωνιστή, την ολοδατερόλη (LAMA/LABA), το οποίο μεταφέρεται
μέσω της συσκευής εισπνοής λεπτού εκνεφώματος του Spiolto Respimat. Τα δύο δραστικά συστατικά προσφέρουν επιπρόσθετη
βρογχοδιαστολή λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης τους. Εφόσον οι μουσκαρινικοί υποδοχείς φαίνονται περισσότερο κυρίαρ-
χοι στις κεντρικές αεροφόρους οδούς ενώ οι β2 αδρενεργικοί υποδοχείς έχουν υψηλότερο επίπεδο έκφρασης στους περιφερικούς
αεραγωγούς, ο συνδυασμός του τιοτρόπιου και της ολοδατερόλης θα πρέπει να παρέχει τη βέλτιστη βρογχοδιαστολή σε όλες τις
περιοχές των πνευμόνων. Τιοτρόπιο: Το τιοτρόπιο βρωμιούχο είναι ένας μακράς δράσεως, ειδικός ανταγωνιστής των μουσκαρινικών
υποδοχέων. Έχει παρόμοια συγγένεια με τους υποτύπους των μουσκαρινικών υποδοχέων, Μ1 έως Μ5. Στους αεραγωγούς, το βρω-
μιούχο τιοτρόπιο συνδέεται ανταγωνιστικά και αναστρέψιμα με τους υποδοχείς Μ3 των βρογχικών λείων μυών, ανταγωνιζόμενο
τις χολινεργικές (βρογχοσυσπαστικές) επιδράσεις της ακετυλοχολίνης, με αποτέλεσμα τη χάλαση των βρογχικών λείων μυών. Το
αποτέλεσμα ήταν δοσοεξαρτώμενο και διήρκησε περισσότερο των 24 ωρών. Ως Ν-τεταρτοταγές αντιχολινεργικό, το βρωμιούχο
τιοτρόπιο είναι τοπικά (βρογχο-) εκλεκτικό, όταν χορηγείται μέσω εισπνοής, εκδηλώνοντας αποδεκτό θεραπευτικό εύρος πριν εμ-
φανισθούν οι πιθανές συστηματικές αντιχολινεργικές επιδράσεις. Ολοδατερόλη: Η ολοδατερόλη έχει υψηλή συγγένεια και εκλε-
κτικότητα με τους ανθρώπινους β2-αδρενεργικούς υποδοχείς. Μελέτες in vitro έδειξαν ότι η ολοδατερόλη έχει 241 φορές
μεγαλύτερη δράση αγωνιστή στους β2-αδρενεργικούς υποδοχείς σε σύγκριση με τους β1-αδρενεργικούς υποδοχείς και 2.299
φορές μεγαλύτερη δράση αγωνιστή σε σύγκριση με τους β3-αδρενεργικούς υποδοχείς. Η δραστική ουσία ασκεί τις φαρμακολογικές
της δράσεις μέσω σύνδεσης και ενεργοποίησης των β2-αδρενεργικών υποδοχέων μετά από τοπική χορήγηση με εισπνοή. Η ενερ-
γοποίηση αυτών των υποδοχέων στους αεραγωγούς έχει ως αποτέλεσμα τη διέγερση της ενδοκυτταρικής αδενυλικής κυκλάσης,
ενός ενζύμου που μεσολαβεί στη σύνθεση της 3,5-κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP). Τα αυξημένα επίπεδα του cAMP
επάγουν τη βρογχοδιαστολή μέσω χαλάρωσης των λείων μυϊκών κυττάρων των αεραγωγών. Η ολοδατερόλη έχει το προκλινικό
προφίλ ενός μακράς διάρκειας εκλεκτικού αγωνιστή του β2-αδρενεργικού υποδοχέα (LABA) με ταχεία έναρξη δράσης και διάρκεια
δράσης τουλάχιστον 24 ωρών. Οι β-αδρενεργικοί υποδοχείς χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες, τους β1-αδρενεργικούς υποδοχείς
που κατά κύριο λόγο εκφράζονται στον καρδιακό μυ, τους β2-αδρενεργικούς υποδοχείς που κατά κύριο λόγο εκφράζονται στους
λείους μύες των αεραγωγών και τους β3-αδρενεργικούς υποδοχείς που κατά κύριο λόγο εκφράζονται στο λιπώδη ιστό. Οι β2-αγω-
νιστές προκαλούν βρογχοδιαστολή. Παρόλο που οι β2-αδρενεργικοί υποδοχείς είναι οι κυρίαρχοι αδρενεργικοί υποδοχείς στους 
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λείους μύες των αεραγωγών, είναι επίσης παρόντες στην επιφάνεια μιας ποικιλίας άλλων κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων του
πνευμονικού επιθηλίου και των ενδοθηλιακών κυττάρων και στην καρδιά. Η ακριβής λειτουργία των β2-υποδοχέων στην καρδιά
δεν είναι γνωστή, αλλά η παρουσία τους αυξάνει την πιθανότητα ακόμα και οι υψηλά εκλεκτικοί β2-αδρενεργικοί αγωνιστές να
έχουν καρδιακές επιδράσεις. Επιδράσεις στην καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία: Τιοτρόπιο: Σε μία μελέτη αποκλειστικά για τη μελέτη
του διαστήματος QT η οποία περιλάμβανε 53 υγιείς εθελοντές, το τιοτρόπιο κόνις για εισπνοή 18 και 54 μικρογραμμάρια (δηλ.
τρεις φορές η θεραπευτική δόση) για διάστημα άνω των 12 ημερών, δεν προκάλεσε σημαντική παράταση των διαστημάτων QT του
ΗΚΓ. Ολοδατερόλη: Η δράση της ολοδατερόλης στο διάστημα QT/διορθωμένο διάστημα QTc του ΗΚΓ μελετήθηκε σε 24 υγιείς
άνδρες και γυναίκες εθελοντές σε μια διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο και δραστική ουσία (μοξι-
φλοξασίνη), μελέτη. Η ολοδατερόλη σε μονές δόσεις των 10, 20, 30 και 50 μικρογραμμαρίων έδειξε ότι, σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο, οι μέσες μεταβολές από την τιμή αναφοράς στο διάστημα QT πάνω από 20 λεπτά έως 2 ώρες μετά τη λήψη της δόσης
αυξήθηκαν δοσοεξαρτώμενα από 1,6 (10 μικρογραμμάρια ολοδατερόλης) σε 6,5 ms (50 μικρογραμμάρια ολοδατερόλης), με το
ανώτερο όριο του δύο-πλευρών διαστήματος εμπιστοσύνης 90% να είναι λιγότερο από 10 ms σε όλα τα επίπεδα δόσεων για τα
ανεξάρτητα διορθωμένα διαστήματα QT (QTcI). Η δράση των 5 μικρογραμμαρίων και των 10 μικρογραμμαρίων ολοδατερόλης στην
καρδιακή συχνότητα και ρυθμό εκτιμήθηκε με τη χρήση της συνεχούς 24ωρης καταγραφής ΗΚΓ (παρακολούθηση Holter) σε ένα
υποσύνολο 772 ασθενών την 48η εβδομάδα των ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο δοκιμών Φάσης 3. Δεν παρατηρήθηκαν δοσο-
ή χρονο-σχετιζόμενες τάσεις ή μοτίβα για το μέγεθος των μέσων μεταβολών στην καρδιακή συχνότητα ή σε έκτακτες συστολές.
Οι μεταβολές από την τιμή αναφοράς έως το τέλος της θεραπείας σε έκτακτες συστολές δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ
της ολοδατερόλης 5 μικρογραμμαρίων, 10 μικρογραμμαρίων και εικονικού φαρμάκου. Spiolto Respimat: Δύο τυχαιοποιημένες, δι-
πλές τυφλές, διάρκειας 52 εβδομάδων δοκιμές με τη χρήση του Spiolto Respimat ενέταξαν 5.162 ασθενείς με ΧΑΠ. Σε μία συγ-
κεντρωτική ανάλυση ο αριθμός των ατόμων με μεταβολές από την τιμή αναφοράς στο διορθωμένο QTcF (διόρθωση κατά Fridericia)
διάστημα >30 msec στα 40 λεπτά μετά τη δόση την ημέρα 85, 169, και 365, είχε εύρος από 3,1%, 4,7%, και 3,6% για την ομάδα
του Spiolto Respimat σε σύγκριση με 4,1%, 4,4%, και 3,6% για την ομάδα της ολοδατερόλης 5 μικρογραμμάρια και 3,4%, 2,3%,
και 4,6% για την ομάδα του τιοτρόπιου 5 μικρογραμμάρια, αντίστοιχα. Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια: Το κλινικό πρό-
γραμμα ανάπτυξης Φάσης ΙΙΙ για το Spiolto Respimat περιελάμβανε τρεις τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλές δοκιμές: i. δύο πανομοι-
ότυπες, παράλληλων ομάδων, 52 εβδομάδων δοκιμές, συγκρίνοντας το Spiolto Respimat με τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και
ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (1.029 έλαβαν Spiolto Respimat) [Δοκιμές 1 και 2].  ii. Μία 6 εβδομάδων δοκιμή με διασταυρού-
μενη λήψη, συγκρίνοντας το Spiolto Respimat με τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια και εικονικό
φάρμακο (139 έλαβαν Spiolto Respimat) [Δοκιμή 3]. Στις δοκιμές αυτές, τα συγκριτικά προϊόντα, τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, ολο-
δατερόλη 5 μικρογραμμάρια και εικονικό φάρμακο χορηγήθηκαν μέσω της συσκευής εισπνοής Respimat. Χαρακτηριστικά ασθενών:
Η πλειοψηφία των 5.162 ασθενών που συμμετείχαν στις παγκόσμιες, 52 εβδομάδων δοκιμές [Δοκιμές 1 και 2] ήταν άντρες (73%),
λευκοί (71%) ή Ασιάτες (25%), με μέση ηλικία τα 64 έτη. Ο μέσος μετα-βρογχοδιαστολής FEV1 ήταν 1,37 L (GOLD 2 [50%], GOLD
3 [39%], GOLD 4 [11%]). Η μέση αποκρισιμότητα των β2-αγωνιστών ήταν 16,6% της τιμής αναφοράς (0,171 L). Τα φάρμακα για το
αναπνευστικό επιτρέπονταν ως συγχορηγούμενη θεραπεία συμπεριλαμβανομένων των εισπνεόμενων στεροειδών [47%] και των
ξανθινών [10%]). Η 6 εβδομάδων δοκιμή [Δοκιμή 3] διεξήχθη στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η πλειοψηφία των 219 ασθενών
που συμμετείχαν ήταν άντρες (59%) και λευκοί (99%), με μέση ηλικία τα 61,1 έτη. Ο μέσος μετα-βρογχοδιαστολής FEV1 ήταν 1,55
L (GOLD 2 [64%], GOLD 3 [34%], GOLD 4 [2%]). Η μέση αποκρισιμότητα των β2-αγωνιστών ήταν 15,9% της τιμής αναφοράς (0,193
L). Τα φάρμακα για το αναπνευστικό επιτρέπονταν ως συγχορηγούμενη θεραπεία συμπεριλαμβανομένων των εισπνεόμενων στε-
ροειδών [41%] και των ξανθινών [4%]). Επιδράσεις στην πνευμονική λειτουργία: Στις 52 εβδομάδων δοκιμές, το Spiolto Respimat
χορηγούμενο μία φορά ημερησίως το πρωί, παρείχε σημαντική βελτίωση στην πνευμονική λειτουργία εντός 5 λεπτών από την
πρώτη δόση σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (μέση αύξηση 0,137 L στο  FEV1 για το Spiolto Respimat έναντι 0,058
L για το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια [p<0,0001] και 0,125 L για την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια [p=0,16]). Και στις δύο μελέτες,
παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην  FEV1 AUC0-3h απόκριση και την κατώτερη  FEV1 απόκριση μετά από 24 εβδομάδες
(κύρια τελικά σημεία της πνευμονικής λειτουργίας) για το Spiolto Respimat σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την
ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Διαφορά στην FEV1 AUC0-3h και την κατώτερη FEV1 απόκριση  για το Spiolto Respimat σε σύγκριση με το τιοτρόπιο
5 μικρογραμμάρια, την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια μετά από 24 εβδομάδες (Δοκιμές 1 και 2):

     τιμή αναφοράς  FEV1 πριν την αγωγή: Δοκιμή 1 = 1,16 L, Δοκιμή 2 = 1,15 L
     p ≤ 0,0001 για όλες τις συγκρίσεις
     n = αριθμός ασθενών
Ασθενείς με υψηλότερο βαθμό αναστρεψιμότητας στην έναρξη πέτυχαν γενικά υψηλότερο βαθμό βρογχοδιασταλτικής απόκρισης
με το Spiolto Respimat σε σχέση με ασθενείς με χαμηλότερο βαθμό αναστρεψιμότητας στην έναρξη. Οι αυξημένες βρογχοδιασταλ-
τικές δράσεις του Spiolto Respimat σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια διατηρή-
θηκαν σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής περιόδου των 52 εβδομάδων. Το Spiolto Respimat βελτίωσε επίσης τον πρωινό και βραδινό
PEFR (ρυθμός μέγιστης εκπνευστικής ροής) σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια
όπως μετρήθηκε από τα ημερήσια αρχεία των ασθενών. Στην 6 εβδομάδων δοκιμή, το Spiolto Respimat έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη
απόκριση του FEV1 σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια και το εικονικό φάρμακο
(p<0,0001) κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου διαστήματος μεταξύ της λήψης της κάθε δόσης (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Μέσες τιμές διαφορών στο FEV1 (L) μετά από 3 ώρες, 12 ώρες και 24 ώρες και διαφορά στην κατώτερη τιμή FEV1 (L)
για το Spiolto Respimat σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια και το εικονικό φάρ-
μακο μετά από 6 εβδομάδες (Δοκιμή 3):

     τιμή αναφοράς πριν την αγωγή FEV1 = 1,30 L
1    κύριο τελικό σημείο
     p<0,0001 για όλες τις συγκρίσεις
     n= αριθμός ασθενών
Δύσπνοια: Μετά από 24 εβδομάδες (Δοκιμές 1 και 2), ο μέσος όρος της συγκεντρωτικής βαθμολογίας του δείκτη TDI (Transition
Dyspnea Index) ήταν 1,98 μονάδες για το Spiolto Respimat, με σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια
(μέση τιμή διαφοράς 0,36, p=0,008) και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (μέση τιμή διαφοράς 0,42, p=0,002). Οι περισσότεροι
ασθενείς που έλαβαν αγωγή με το Spiolto Respimat είχαν κλινικά σημαντική βελτίωση στην συγκεντρωτική βαθμολογία του TDI
(MCID, καθορισμένο ως τιμή τουλάχιστον 1 μονάδας) σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (54,9% έναντι 50,6%,

p=0,0546) και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (54,9% έναντι 48,2%, p=0,0026).  Χρήση Αγωγής Διάσωσης: Ασθενείς που
έλαβαν αγωγή με Spiolto Respimat χρησιμοποίησαν λιγότερη σαλβουταμόλη ως θεραπεία διάσωσης, κατά τη διάρκεια της ημέρας
και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και ολοδατερόλη 5 μι-
κρογραμμάρια (μέση τιμή χρήσης αγωγής διάσωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας για το Spiolto Respimat 0,76 περιπτώσεις την
ημέρα σε σύγκριση με 0,97 περιπτώσεις την ημέρα για το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και 0,87 περιπτώσεις την ημέρα για την
ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια, p<0,0001, μέση τιμή χρήσης αγωγής διάσωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας για το Spiolto Respimat
1,24 περιπτώσεις την ημέρα σε σύγκριση με 1,69 περιπτώσεις την ημέρα για το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και 1,52 περιπτώσεις
την ημέρα για την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια, p<0,0001, Δοκιμές 1 και 2). Παγκόσμια Βαθμολογία Ασθενή: Ασθενείς που έλα-
βαν αγωγή με Spiolto Respimat εμφάνισαν σημαντικότερη βελτίωση στην αναπνευστική τους κατάσταση σε σύγκριση με το τιο-
τρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια, όπως μετρήθηκε με την κλίμακα της Παγκόσμιας Βαθμολογίας
Ασθενή (PGR) (Δοκιμές 1 και 2). Παροξύνσεις: Το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια έχει προηγουμένως δείξει στατιστικά σημαντική μεί-
ωση του κινδύνου παρόξυνσης της ΧΑΠ σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Οι παροξύνσεις της ΧΑΠ είχαν συμπεριληφθεί ως
ένα επιπρόσθετο τελικό σημείο στις πιλοτικές δοκιμές των 52 εβδομάδων (Δοκιμές 1 και 2). Στο συνδυασμένο σύνολο δεδομένων,
το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν τουλάχιστον μία μέτρια/σοβαρή παρόξυνση της ΧΑΠ ήταν 27,7% για το Spiolto Respimat
και 28,8% για το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (p=0,39). Αυτές οι μελέτες δεν είχαν σχεδιαστεί ειδικά για να αξιολογηθεί η επίδραση
των θεραπειών επί παροξύνσεων της ΧΑΠ. Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με δραστική ουσία, παράλληλων ομά-
δων κλινική δοκιμή διάρκειας ενός έτους (Δοκιμή 9), συγκρίθηκε το Spiolto Respimat με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, ως προς
τις παροξύνσεις της ΧΑΠ. Ως παράλληλη θεραπευτική αγωγή, επιτράπηκαν όλα τα φάρμακα για το αναπνευστικό, εκτός από τα αν-
τιχολινεργικά, τους μακράς δράσης βήτα-αγωνιστές και τους συνδυασμούς αυτών, δηλαδή οι ταχέως δρώντες βήτα-αγωνιστές, τα
εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και οι ξανθίνες. Κύριο τελικό σημείο της μελέτης, ήταν το ετήσιο ποσοστό εμφάνισης μετρίων προς
σοβαρών παροξύνσεων της ΧΑΠ (3.939 ασθενείς έλαβαν Spiolto Respimat και 3.941 ασθενείς έλαβαν τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια). 
Στην πλειονότητα τους οι ασθενείς ήταν άνδρες (71,4%) και Καυκάσιοι (79,3%).  Μέση ηλικία ήταν τα 66,4 έτη, ο μέσος FEV1 μετά
τη βρογχοδιαστολή ήταν 1,187 L (SD 0,381) ενώ το 29,4% των ασθενών είχαν ιστορικό κλινικά σοβαρής καρδιαγγειακής νόσου.
Ως μέτριες προς σοβαρές παροξύνσεις της ΧΑΠ ορίστηκε η συνύπαρξη συμβάντων/συμπτωμάτων του κατώτερου αναπνευστικού
συστήματος (αύξηση ή έναρξη), σχετιζόμενα με την υποκείμενη ΧΑΠ, με διάρκεια τρεις ή και περισσότερες μέρες, που απαιτούσε
τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών και/ή συστηματικώς χορηγούμενων στεροειδών και/ή νοσηλεία. Η θεραπευτική αγωγή με το
Spiolto Respimat είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 7% του ετήσιου ποσοστού εμφάνισης μετρίων προς σοβαρών παροξύνσεων
της ΧΑΠ σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (αναλογία ποσοστού (RR) 0,93 , 99% Διάστημα Εμπιστοσύνης (CI),  0,85-
1,02, p=0,0498). Το προκαθορισμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας της μελέτης, p<0,01, δεν επετεύχθη. Σχετιζόμενη με
την Υγεία Ποιότητα Ζωής: Η χρήση του  Spiolto Respimat έδειξε βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, σύμφωνα
με τη μείωση της συνολικής τιμής του ερωτηματολογίου SGRQ (St. George Respiratory Questionnaire). Μετά από 24 εβδομάδες
(Δοκιμές 1 και 2),  υπήρχε μία στατιστικώς σημαντική βελτίωση στη μέση συνολική τιμή SGRQ για το Spiolto Respimat, σε σύγκριση
με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (Πίνακας 3). Οι βελτιώσεις ήταν εμφανείς σε όλα τα
πεδία του SGRQ. Οι περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν Spiolto Respimat εμφάνισαν κλινικά σημαντική βελτίωση στη συνολική
τιμή SGRQ (MCID, οριζόμενη ως μείωση τουλάχιστον 4 μονάδων από την αρχική τιμή) σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια
(57,5% έναντι 48,7%, p=0,0001) και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (57,5% έναντι 44,8%, p<0,0001).
Πίνακας 3: Συνολική βαθμολογία του δείκτη SGRQ μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας:

         n= αριθμός ασθενών
Σε δύο επιπρόσθετες κλινικές δοκιμές διαρκείας 12 εβδομάδων, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο (Δοκιμές 7 και 8), η συνολική
τιμή  SGRQ στις 12 εβδομάδες περιλαμβανόταν επίσης ως κύριο τελικό σημείο, ως μέτρο της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την
υγεία. Στις δοκιμές διαρκείας 12 εβδομάδων, το Spiolto Respimat επέδειξε βελτίωση σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο κατά
την εβδομάδα 12 στη μέση συνολική τιμή SGRQ (κύριο τελικό σημείο)  κατά -4,9 (95%CI: −6,9 , − 2,9,  p<0,0001) και -4,6 (95% CI:
−6,5, −2,6, p<0,0001).  Σε μία συγκεντρωτική υποστηρικτική ανάλυση των δοκιμών διαρκείας 12 εβδομάδων, η αναλογία των ασθε-
νών με κλινικά σημαντικά μείωση στη συνολική τιμή  SGRQ  (οριζόμενη ως μείωση τουλάχιστον 4 μονάδων από την αρχική τιμή)
την εβδομάδα 12 ήταν μεγαλύτερη για το Spiolto Respimat (52% [206/393]) σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (41%
[159/384], λόγος πιθανοτήτων: 1,56 (95% CI: 1,17 , 2,07), p=0,0022) και το εικονικό φάρμακο (32% [118/370], λόγος πιθανοτή-
των: 2,35 (95% CI: 1,75 , 3,16), p<0,0001).Εισπνευστική χωρητικότητα, δυσφορία στην αναπνοή και αντοχή στην άσκηση: Η επίδραση
του Spiolto Respimat στην εισπνευστική χωρητικότητα, τη δυσφορία στην αναπνοή και την λόγω συμπτωμάτων περιορισμένη αντοχή
στην άσκηση διερευνήθηκε σε τρεις τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλές δοκιμές σε ασθενείς με ΧΑΠ: (i) δύο πανομοιότυπες, 6 εβδο-
μάδων με διασταυρούμενη λήψη δοκιμές που συνέκριναν το Spiolto Respimat με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, την ολοδατερόλη
5 μικρογραμμάρια και το εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια ποδηλασίας με σταθερό ρυθμό εκτέλεσης (450 έλαβαν Spiolto Respi-
mat) [Δοκιμές 4 και 5] (ii) μία 12 εβδομάδων παράλληλων ομάδων δοκιμή που συνέκρινε το Spiolto Respimat με το εικονικό φάρ-
μακο κατά τη διάρκεια ποδηλασίας με σταθερό ρυθμό εκτέλεσης (139 έλαβαν Spiolto Respimat) και βαδίσματος σταθερής
ταχύτητας (υπο-ομάδα ασθενών) [Δοκιμή 6]. Το Spiolto Respimat βελτίωσε σημαντικά την εισπνευστική χωρητικότητα κατά την
ανάπαυση, δύο ώρες μετά τη δόση, σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (0,114 L, p <0,0001, Δοκιμή 4, 0,088 L, p =
0,0005, Δοκιμή 5), την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (0,119 L, p <0,0001, Δοκιμή 4, 0,080 L, p=0,0015, Δοκιμή 5) και το εικονικό
φάρμακο (0,244 L, p <0,0001, Δοκιμή 4, 0,265 L, p <0,0001, Δοκιμή 5) μετά από 6 εβδομάδες. Στις δοκιμές 4 και 5, το Spiolto
Respimat βελτίωσε σημαντικά το χρόνο αντοχής κατά τη διάρκεια ποδηλασίας με σταθερό ρυθμό εκτέλεσης σε σύγκριση με το ει-
κονικό φάρμακο μετά από 6 εβδομάδες (Δοκιμή 4: γεωμετρικός μέσος όρος χρόνου αντοχής 454 s για το Spiolto Respimat σε σύγ-
κριση με 375 δευτερόλεπτα για το εικονικό φάρμακο (βελτίωση 20,9%, p < 0,0001), Δοκιμή 5: γεωμετρικός μέσος όρος χρόνου
αντοχής 466 δευτερόλεπτα για Spiolto Respimat σε σύγκριση με 411 δευτερόλεπτα για το εικονικό φάρμακο (βελτίωση 13,4%, p
<0,0001). Στη Δοκιμή 6, το Spiolto Respimat βελτίωσε σημαντικά το χρόνο αντοχής κατά τη διάρκεια ποδηλασίας με σταθερό ρυθμό
εκτέλεσης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο μετά από 12 εβδομάδες (γεωμετρικός μέσος όρος χρόνου αντοχής 528 δευτερό-
λεπτα για Spiolto Respimat σε σύγκριση με 464 δευτερόλεπτα για το εικονικό φάρμακο (βελτίωση 13,8%, p=0,021). Παιδιατρικός
πληθυσμός: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των
μελετών με το Spiolto Respimat σε όλες τις υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) σύμφωνα με την απόφαση για τις απαλλαγές κατηγορίας (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική
χρήση). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: α. Γενική Εισαγωγή: Όταν το τιοτρόπιο και η ολοδατερόλη χορηγήθηκαν σε συνδυασμό
μέσω της αναπνευστικής οδού, οι φαρμακοκινητικές παράμετροι για το κάθε δραστικό συστατικό ήταν παρόμοιες με εκείνες που
παρατηρήθηκαν όταν κάθε δραστική ουσία χορηγήθηκε ξεχωριστά. Το τιοτρόπιο και η ολοδατερόλη παρουσιάζουν γραμμική φαρ-
μακοκινητική εντός του θεραπευτικού εύρους. Σε επαναλαμβανόμενη άπαξ ημερησίως χορήγηση με εισπνοή, η σταθεροποιημένη
κατάσταση του τιοτρόπιου επιτυγχάνεται την 7η ημέρα. Η σταθεροποιημένη κατάσταση της ολοδατερόλης επιτυγχάνεται μετά από
8 ημέρες με άπαξ ημερησίως εισπνοή, και η συσσώρευση είναι έως 1,8 φορές σε σύγκριση με μία μόνο δόση. β) Γενικά Χαρακτη-
ριστικά της Δραστικής Ουσίας μετά από Χορήγηση του Φαρμακευτικού Προϊόντος. Απορρόφηση: Τιοτρόπιο: Στοιχεία απέκκρισης
δια των ούρων από νέους υγιείς εθελοντές υποδηλώνουν ότι περίπου το 33% της εισπνεόμενης δόσης μέσω της συσκευής εισπνοής
RESPIMAT φτάνει στην συστηματική κυκλοφορία. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα από ένα από του στόματος χορηγούμενο διάλυμα
βρέθηκε να είναι 2-3%. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις πλάσματος του τιοτρόπιου παρατηρήθηκαν 5-7 λεπτά μετά την εισπνοή μέσω
RESPIMAT.. Ολοδατερόλη: Σε υγιείς εθελοντές η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα της ολοδατερόλης μετά την εισπνοή εκτιμήθηκε να
είναι περίπου 30%, ενώ η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα ήταν λιγότερο από 1% όταν χορηγήθηκε ως πόσιμο διάλυμα. Γενικά οι μέγιστες
συγκεντρώσεις πλάσματος της ολοδατερόλης επιτυγχάνονται μεταξύ 10 και 20 λεπτών ύστερα από την εισπνοή του φαρμάκου
μέσω RESPIMAT. Κατανομή: Το τιοτρόπιο συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος κατά 72% και εμφανίζει όγκο κατανομής ίσο
με 32 L/kg. Μελέτες σε επίμυες έδειξαν ότι το τιοτρόπιο δεν διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό σε οποιοδήποτε σημαντικό
βαθμό. Η ολοδατερόλη συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος κατά 60% και εμφανίζει όγκο κατανομής ίσο με 1.110 L. Η ολο-

Δοκιμή 1 Δοκιμή 2
n Μέση τιμή n Μέση τιμή

522 –Spiolto Respimat έναντι: 502 –

526 0,117 LTιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια 500 0,103 L

525 0,123 LΟλοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια 507 0,132 L

FEV1 AUC0-3h απόκριση

Δοκιμή 1 Δοκιμή 2
n Μέση τιμή n Μέση τιμή

521 –Spiolto Respimat έναντι: 497 –

520 0,071 LTιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια 498 0,050 L

519 0,082 LΟλοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια 503 0,088 L

Kατώτερη FEV1 απόκριση

n Μέση τιμή
3 ωρών

n Μέση τιμή
12 ωρών

138 –Spiolto Respimat έναντι: 138 –
137 0,109Tιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια 135 0,119
138 0,109Ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια 136 0,126

Μέση τιμή
24 ωρών1

–
0,110
0,115

Kατώτερη τιμή

–
0,079
0,092

135 0,325Εικονικό φάρμακο 132 0,319 0,280 0,207

n
Διαφορά με το

Spiolto Respimat
Mέσος όρος (τιμή p)

979 –
954 -1,23 (p=0,025)

954 -1,69 (p=0,002)

Μέση τιμή θεραπείας 
(μεταβολή από την

αρχική τιμή)

36,7 (-6,8)

43,5

37,9 (-5,6)

38,4 (-5,1)

Συνολική 
βαθμολογία

Spiolto Respimat 

Tιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια

Ολοδατερόλη5 μικρογραμμάρια

Τιμή αναφοράς
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λείους μύες των αεραγωγών, είναι επίσης παρόντες στην επιφάνεια μιας ποικιλίας άλλων κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων του
πνευμονικού επιθηλίου και των ενδοθηλιακών κυττάρων και στην καρδιά. Η ακριβής λειτουργία των β2-υποδοχέων στην καρδιά
δεν είναι γνωστή, αλλά η παρουσία τους αυξάνει την πιθανότητα ακόμα και οι υψηλά εκλεκτικοί β2-αδρενεργικοί αγωνιστές να
έχουν καρδιακές επιδράσεις. Επιδράσεις στην καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία: Τιοτρόπιο: Σε μία μελέτη αποκλειστικά για τη μελέτη
του διαστήματος QT η οποία περιλάμβανε 53 υγιείς εθελοντές, το τιοτρόπιο κόνις για εισπνοή 18 και 54 μικρογραμμάρια (δηλ.
τρεις φορές η θεραπευτική δόση) για διάστημα άνω των 12 ημερών, δεν προκάλεσε σημαντική παράταση των διαστημάτων QT του
ΗΚΓ. Ολοδατερόλη: Η δράση της ολοδατερόλης στο διάστημα QT/διορθωμένο διάστημα QTc του ΗΚΓ μελετήθηκε σε 24 υγιείς
άνδρες και γυναίκες εθελοντές σε μια διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο και δραστική ουσία (μοξι-
φλοξασίνη), μελέτη. Η ολοδατερόλη σε μονές δόσεις των 10, 20, 30 και 50 μικρογραμμαρίων έδειξε ότι, σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο, οι μέσες μεταβολές από την τιμή αναφοράς στο διάστημα QT πάνω από 20 λεπτά έως 2 ώρες μετά τη λήψη της δόσης
αυξήθηκαν δοσοεξαρτώμενα από 1,6 (10 μικρογραμμάρια ολοδατερόλης) σε 6,5 ms (50 μικρογραμμάρια ολοδατερόλης), με το
ανώτερο όριο του δύο-πλευρών διαστήματος εμπιστοσύνης 90% να είναι λιγότερο από 10 ms σε όλα τα επίπεδα δόσεων για τα
ανεξάρτητα διορθωμένα διαστήματα QT (QTcI). Η δράση των 5 μικρογραμμαρίων και των 10 μικρογραμμαρίων ολοδατερόλης στην
καρδιακή συχνότητα και ρυθμό εκτιμήθηκε με τη χρήση της συνεχούς 24ωρης καταγραφής ΗΚΓ (παρακολούθηση Holter) σε ένα
υποσύνολο 772 ασθενών την 48η εβδομάδα των ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο δοκιμών Φάσης 3. Δεν παρατηρήθηκαν δοσο-
ή χρονο-σχετιζόμενες τάσεις ή μοτίβα για το μέγεθος των μέσων μεταβολών στην καρδιακή συχνότητα ή σε έκτακτες συστολές.
Οι μεταβολές από την τιμή αναφοράς έως το τέλος της θεραπείας σε έκτακτες συστολές δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ
της ολοδατερόλης 5 μικρογραμμαρίων, 10 μικρογραμμαρίων και εικονικού φαρμάκου. Spiolto Respimat: Δύο τυχαιοποιημένες, δι-
πλές τυφλές, διάρκειας 52 εβδομάδων δοκιμές με τη χρήση του Spiolto Respimat ενέταξαν 5.162 ασθενείς με ΧΑΠ. Σε μία συγ-
κεντρωτική ανάλυση ο αριθμός των ατόμων με μεταβολές από την τιμή αναφοράς στο διορθωμένο QTcF (διόρθωση κατά Fridericia)
διάστημα >30 msec στα 40 λεπτά μετά τη δόση την ημέρα 85, 169, και 365, είχε εύρος από 3,1%, 4,7%, και 3,6% για την ομάδα
του Spiolto Respimat σε σύγκριση με 4,1%, 4,4%, και 3,6% για την ομάδα της ολοδατερόλης 5 μικρογραμμάρια και 3,4%, 2,3%,
και 4,6% για την ομάδα του τιοτρόπιου 5 μικρογραμμάρια, αντίστοιχα. Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια: Το κλινικό πρό-
γραμμα ανάπτυξης Φάσης ΙΙΙ για το Spiolto Respimat περιελάμβανε τρεις τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλές δοκιμές: i. δύο πανομοι-
ότυπες, παράλληλων ομάδων, 52 εβδομάδων δοκιμές, συγκρίνοντας το Spiolto Respimat με τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και
ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (1.029 έλαβαν Spiolto Respimat) [Δοκιμές 1 και 2].  ii. Μία 6 εβδομάδων δοκιμή με διασταυρού-
μενη λήψη, συγκρίνοντας το Spiolto Respimat με τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια και εικονικό
φάρμακο (139 έλαβαν Spiolto Respimat) [Δοκιμή 3]. Στις δοκιμές αυτές, τα συγκριτικά προϊόντα, τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, ολο-
δατερόλη 5 μικρογραμμάρια και εικονικό φάρμακο χορηγήθηκαν μέσω της συσκευής εισπνοής Respimat. Χαρακτηριστικά ασθενών:
Η πλειοψηφία των 5.162 ασθενών που συμμετείχαν στις παγκόσμιες, 52 εβδομάδων δοκιμές [Δοκιμές 1 και 2] ήταν άντρες (73%),
λευκοί (71%) ή Ασιάτες (25%), με μέση ηλικία τα 64 έτη. Ο μέσος μετα-βρογχοδιαστολής FEV1 ήταν 1,37 L (GOLD 2 [50%], GOLD
3 [39%], GOLD 4 [11%]). Η μέση αποκρισιμότητα των β2-αγωνιστών ήταν 16,6% της τιμής αναφοράς (0,171 L). Τα φάρμακα για το
αναπνευστικό επιτρέπονταν ως συγχορηγούμενη θεραπεία συμπεριλαμβανομένων των εισπνεόμενων στεροειδών [47%] και των
ξανθινών [10%]). Η 6 εβδομάδων δοκιμή [Δοκιμή 3] διεξήχθη στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η πλειοψηφία των 219 ασθενών
που συμμετείχαν ήταν άντρες (59%) και λευκοί (99%), με μέση ηλικία τα 61,1 έτη. Ο μέσος μετα-βρογχοδιαστολής FEV1 ήταν 1,55
L (GOLD 2 [64%], GOLD 3 [34%], GOLD 4 [2%]). Η μέση αποκρισιμότητα των β2-αγωνιστών ήταν 15,9% της τιμής αναφοράς (0,193
L). Τα φάρμακα για το αναπνευστικό επιτρέπονταν ως συγχορηγούμενη θεραπεία συμπεριλαμβανομένων των εισπνεόμενων στε-
ροειδών [41%] και των ξανθινών [4%]). Επιδράσεις στην πνευμονική λειτουργία: Στις 52 εβδομάδων δοκιμές, το Spiolto Respimat
χορηγούμενο μία φορά ημερησίως το πρωί, παρείχε σημαντική βελτίωση στην πνευμονική λειτουργία εντός 5 λεπτών από την
πρώτη δόση σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (μέση αύξηση 0,137 L στο  FEV1 για το Spiolto Respimat έναντι 0,058
L για το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια [p<0,0001] και 0,125 L για την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια [p=0,16]). Και στις δύο μελέτες,
παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην  FEV1 AUC0-3h απόκριση και την κατώτερη  FEV1 απόκριση μετά από 24 εβδομάδες
(κύρια τελικά σημεία της πνευμονικής λειτουργίας) για το Spiolto Respimat σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την
ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Διαφορά στην FEV1 AUC0-3h και την κατώτερη FEV1 απόκριση  για το Spiolto Respimat σε σύγκριση με το τιοτρόπιο
5 μικρογραμμάρια, την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια μετά από 24 εβδομάδες (Δοκιμές 1 και 2):

     τιμή αναφοράς  FEV1 πριν την αγωγή: Δοκιμή 1 = 1,16 L, Δοκιμή 2 = 1,15 L
     p ≤ 0,0001 για όλες τις συγκρίσεις
     n = αριθμός ασθενών
Ασθενείς με υψηλότερο βαθμό αναστρεψιμότητας στην έναρξη πέτυχαν γενικά υψηλότερο βαθμό βρογχοδιασταλτικής απόκρισης
με το Spiolto Respimat σε σχέση με ασθενείς με χαμηλότερο βαθμό αναστρεψιμότητας στην έναρξη. Οι αυξημένες βρογχοδιασταλ-
τικές δράσεις του Spiolto Respimat σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια διατηρή-
θηκαν σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής περιόδου των 52 εβδομάδων. Το Spiolto Respimat βελτίωσε επίσης τον πρωινό και βραδινό
PEFR (ρυθμός μέγιστης εκπνευστικής ροής) σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια
όπως μετρήθηκε από τα ημερήσια αρχεία των ασθενών. Στην 6 εβδομάδων δοκιμή, το Spiolto Respimat έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη
απόκριση του FEV1 σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια και το εικονικό φάρμακο
(p<0,0001) κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου διαστήματος μεταξύ της λήψης της κάθε δόσης (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Μέσες τιμές διαφορών στο FEV1 (L) μετά από 3 ώρες, 12 ώρες και 24 ώρες και διαφορά στην κατώτερη τιμή FEV1 (L)
για το Spiolto Respimat σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια και το εικονικό φάρ-
μακο μετά από 6 εβδομάδες (Δοκιμή 3):

     τιμή αναφοράς πριν την αγωγή FEV1 = 1,30 L
1    κύριο τελικό σημείο
     p<0,0001 για όλες τις συγκρίσεις
     n= αριθμός ασθενών
Δύσπνοια: Μετά από 24 εβδομάδες (Δοκιμές 1 και 2), ο μέσος όρος της συγκεντρωτικής βαθμολογίας του δείκτη TDI (Transition
Dyspnea Index) ήταν 1,98 μονάδες για το Spiolto Respimat, με σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια
(μέση τιμή διαφοράς 0,36, p=0,008) και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (μέση τιμή διαφοράς 0,42, p=0,002). Οι περισσότεροι
ασθενείς που έλαβαν αγωγή με το Spiolto Respimat είχαν κλινικά σημαντική βελτίωση στην συγκεντρωτική βαθμολογία του TDI
(MCID, καθορισμένο ως τιμή τουλάχιστον 1 μονάδας) σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (54,9% έναντι 50,6%,

p=0,0546) και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (54,9% έναντι 48,2%, p=0,0026).  Χρήση Αγωγής Διάσωσης: Ασθενείς που
έλαβαν αγωγή με Spiolto Respimat χρησιμοποίησαν λιγότερη σαλβουταμόλη ως θεραπεία διάσωσης, κατά τη διάρκεια της ημέρας
και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και ολοδατερόλη 5 μι-
κρογραμμάρια (μέση τιμή χρήσης αγωγής διάσωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας για το Spiolto Respimat 0,76 περιπτώσεις την
ημέρα σε σύγκριση με 0,97 περιπτώσεις την ημέρα για το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και 0,87 περιπτώσεις την ημέρα για την
ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια, p<0,0001, μέση τιμή χρήσης αγωγής διάσωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας για το Spiolto Respimat
1,24 περιπτώσεις την ημέρα σε σύγκριση με 1,69 περιπτώσεις την ημέρα για το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και 1,52 περιπτώσεις
την ημέρα για την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια, p<0,0001, Δοκιμές 1 και 2). Παγκόσμια Βαθμολογία Ασθενή: Ασθενείς που έλα-
βαν αγωγή με Spiolto Respimat εμφάνισαν σημαντικότερη βελτίωση στην αναπνευστική τους κατάσταση σε σύγκριση με το τιο-
τρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια, όπως μετρήθηκε με την κλίμακα της Παγκόσμιας Βαθμολογίας
Ασθενή (PGR) (Δοκιμές 1 και 2). Παροξύνσεις: Το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια έχει προηγουμένως δείξει στατιστικά σημαντική μεί-
ωση του κινδύνου παρόξυνσης της ΧΑΠ σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Οι παροξύνσεις της ΧΑΠ είχαν συμπεριληφθεί ως
ένα επιπρόσθετο τελικό σημείο στις πιλοτικές δοκιμές των 52 εβδομάδων (Δοκιμές 1 και 2). Στο συνδυασμένο σύνολο δεδομένων,
το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν τουλάχιστον μία μέτρια/σοβαρή παρόξυνση της ΧΑΠ ήταν 27,7% για το Spiolto Respimat
και 28,8% για το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (p=0,39). Αυτές οι μελέτες δεν είχαν σχεδιαστεί ειδικά για να αξιολογηθεί η επίδραση
των θεραπειών επί παροξύνσεων της ΧΑΠ. Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με δραστική ουσία, παράλληλων ομά-
δων κλινική δοκιμή διάρκειας ενός έτους (Δοκιμή 9), συγκρίθηκε το Spiolto Respimat με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, ως προς
τις παροξύνσεις της ΧΑΠ. Ως παράλληλη θεραπευτική αγωγή, επιτράπηκαν όλα τα φάρμακα για το αναπνευστικό, εκτός από τα αν-
τιχολινεργικά, τους μακράς δράσης βήτα-αγωνιστές και τους συνδυασμούς αυτών, δηλαδή οι ταχέως δρώντες βήτα-αγωνιστές, τα
εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και οι ξανθίνες. Κύριο τελικό σημείο της μελέτης, ήταν το ετήσιο ποσοστό εμφάνισης μετρίων προς
σοβαρών παροξύνσεων της ΧΑΠ (3.939 ασθενείς έλαβαν Spiolto Respimat και 3.941 ασθενείς έλαβαν τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια). 
Στην πλειονότητα τους οι ασθενείς ήταν άνδρες (71,4%) και Καυκάσιοι (79,3%).  Μέση ηλικία ήταν τα 66,4 έτη, ο μέσος FEV1 μετά
τη βρογχοδιαστολή ήταν 1,187 L (SD 0,381) ενώ το 29,4% των ασθενών είχαν ιστορικό κλινικά σοβαρής καρδιαγγειακής νόσου.
Ως μέτριες προς σοβαρές παροξύνσεις της ΧΑΠ ορίστηκε η συνύπαρξη συμβάντων/συμπτωμάτων του κατώτερου αναπνευστικού
συστήματος (αύξηση ή έναρξη), σχετιζόμενα με την υποκείμενη ΧΑΠ, με διάρκεια τρεις ή και περισσότερες μέρες, που απαιτούσε
τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών και/ή συστηματικώς χορηγούμενων στεροειδών και/ή νοσηλεία. Η θεραπευτική αγωγή με το
Spiolto Respimat είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 7% του ετήσιου ποσοστού εμφάνισης μετρίων προς σοβαρών παροξύνσεων
της ΧΑΠ σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (αναλογία ποσοστού (RR) 0,93 , 99% Διάστημα Εμπιστοσύνης (CI),  0,85-
1,02, p=0,0498). Το προκαθορισμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας της μελέτης, p<0,01, δεν επετεύχθη. Σχετιζόμενη με
την Υγεία Ποιότητα Ζωής: Η χρήση του  Spiolto Respimat έδειξε βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, σύμφωνα
με τη μείωση της συνολικής τιμής του ερωτηματολογίου SGRQ (St. George Respiratory Questionnaire). Μετά από 24 εβδομάδες
(Δοκιμές 1 και 2),  υπήρχε μία στατιστικώς σημαντική βελτίωση στη μέση συνολική τιμή SGRQ για το Spiolto Respimat, σε σύγκριση
με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (Πίνακας 3). Οι βελτιώσεις ήταν εμφανείς σε όλα τα
πεδία του SGRQ. Οι περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν Spiolto Respimat εμφάνισαν κλινικά σημαντική βελτίωση στη συνολική
τιμή SGRQ (MCID, οριζόμενη ως μείωση τουλάχιστον 4 μονάδων από την αρχική τιμή) σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια
(57,5% έναντι 48,7%, p=0,0001) και την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (57,5% έναντι 44,8%, p<0,0001).
Πίνακας 3: Συνολική βαθμολογία του δείκτη SGRQ μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας:

         n= αριθμός ασθενών
Σε δύο επιπρόσθετες κλινικές δοκιμές διαρκείας 12 εβδομάδων, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο (Δοκιμές 7 και 8), η συνολική
τιμή  SGRQ στις 12 εβδομάδες περιλαμβανόταν επίσης ως κύριο τελικό σημείο, ως μέτρο της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την
υγεία. Στις δοκιμές διαρκείας 12 εβδομάδων, το Spiolto Respimat επέδειξε βελτίωση σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο κατά
την εβδομάδα 12 στη μέση συνολική τιμή SGRQ (κύριο τελικό σημείο)  κατά -4,9 (95%CI: −6,9 , − 2,9,  p<0,0001) και -4,6 (95% CI:
−6,5, −2,6, p<0,0001).  Σε μία συγκεντρωτική υποστηρικτική ανάλυση των δοκιμών διαρκείας 12 εβδομάδων, η αναλογία των ασθε-
νών με κλινικά σημαντικά μείωση στη συνολική τιμή  SGRQ  (οριζόμενη ως μείωση τουλάχιστον 4 μονάδων από την αρχική τιμή)
την εβδομάδα 12 ήταν μεγαλύτερη για το Spiolto Respimat (52% [206/393]) σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (41%
[159/384], λόγος πιθανοτήτων: 1,56 (95% CI: 1,17 , 2,07), p=0,0022) και το εικονικό φάρμακο (32% [118/370], λόγος πιθανοτή-
των: 2,35 (95% CI: 1,75 , 3,16), p<0,0001).Εισπνευστική χωρητικότητα, δυσφορία στην αναπνοή και αντοχή στην άσκηση: Η επίδραση
του Spiolto Respimat στην εισπνευστική χωρητικότητα, τη δυσφορία στην αναπνοή και την λόγω συμπτωμάτων περιορισμένη αντοχή
στην άσκηση διερευνήθηκε σε τρεις τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλές δοκιμές σε ασθενείς με ΧΑΠ: (i) δύο πανομοιότυπες, 6 εβδο-
μάδων με διασταυρούμενη λήψη δοκιμές που συνέκριναν το Spiolto Respimat με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια, την ολοδατερόλη
5 μικρογραμμάρια και το εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια ποδηλασίας με σταθερό ρυθμό εκτέλεσης (450 έλαβαν Spiolto Respi-
mat) [Δοκιμές 4 και 5] (ii) μία 12 εβδομάδων παράλληλων ομάδων δοκιμή που συνέκρινε το Spiolto Respimat με το εικονικό φάρ-
μακο κατά τη διάρκεια ποδηλασίας με σταθερό ρυθμό εκτέλεσης (139 έλαβαν Spiolto Respimat) και βαδίσματος σταθερής
ταχύτητας (υπο-ομάδα ασθενών) [Δοκιμή 6]. Το Spiolto Respimat βελτίωσε σημαντικά την εισπνευστική χωρητικότητα κατά την
ανάπαυση, δύο ώρες μετά τη δόση, σε σύγκριση με το τιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια (0,114 L, p <0,0001, Δοκιμή 4, 0,088 L, p =
0,0005, Δοκιμή 5), την ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια (0,119 L, p <0,0001, Δοκιμή 4, 0,080 L, p=0,0015, Δοκιμή 5) και το εικονικό
φάρμακο (0,244 L, p <0,0001, Δοκιμή 4, 0,265 L, p <0,0001, Δοκιμή 5) μετά από 6 εβδομάδες. Στις δοκιμές 4 και 5, το Spiolto
Respimat βελτίωσε σημαντικά το χρόνο αντοχής κατά τη διάρκεια ποδηλασίας με σταθερό ρυθμό εκτέλεσης σε σύγκριση με το ει-
κονικό φάρμακο μετά από 6 εβδομάδες (Δοκιμή 4: γεωμετρικός μέσος όρος χρόνου αντοχής 454 s για το Spiolto Respimat σε σύγ-
κριση με 375 δευτερόλεπτα για το εικονικό φάρμακο (βελτίωση 20,9%, p < 0,0001), Δοκιμή 5: γεωμετρικός μέσος όρος χρόνου
αντοχής 466 δευτερόλεπτα για Spiolto Respimat σε σύγκριση με 411 δευτερόλεπτα για το εικονικό φάρμακο (βελτίωση 13,4%, p
<0,0001). Στη Δοκιμή 6, το Spiolto Respimat βελτίωσε σημαντικά το χρόνο αντοχής κατά τη διάρκεια ποδηλασίας με σταθερό ρυθμό
εκτέλεσης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο μετά από 12 εβδομάδες (γεωμετρικός μέσος όρος χρόνου αντοχής 528 δευτερό-
λεπτα για Spiolto Respimat σε σύγκριση με 464 δευτερόλεπτα για το εικονικό φάρμακο (βελτίωση 13,8%, p=0,021). Παιδιατρικός
πληθυσμός: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των
μελετών με το Spiolto Respimat σε όλες τις υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) σύμφωνα με την απόφαση για τις απαλλαγές κατηγορίας (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική
χρήση). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: α. Γενική Εισαγωγή: Όταν το τιοτρόπιο και η ολοδατερόλη χορηγήθηκαν σε συνδυασμό
μέσω της αναπνευστικής οδού, οι φαρμακοκινητικές παράμετροι για το κάθε δραστικό συστατικό ήταν παρόμοιες με εκείνες που
παρατηρήθηκαν όταν κάθε δραστική ουσία χορηγήθηκε ξεχωριστά. Το τιοτρόπιο και η ολοδατερόλη παρουσιάζουν γραμμική φαρ-
μακοκινητική εντός του θεραπευτικού εύρους. Σε επαναλαμβανόμενη άπαξ ημερησίως χορήγηση με εισπνοή, η σταθεροποιημένη
κατάσταση του τιοτρόπιου επιτυγχάνεται την 7η ημέρα. Η σταθεροποιημένη κατάσταση της ολοδατερόλης επιτυγχάνεται μετά από
8 ημέρες με άπαξ ημερησίως εισπνοή, και η συσσώρευση είναι έως 1,8 φορές σε σύγκριση με μία μόνο δόση. β) Γενικά Χαρακτη-
ριστικά της Δραστικής Ουσίας μετά από Χορήγηση του Φαρμακευτικού Προϊόντος. Απορρόφηση: Τιοτρόπιο: Στοιχεία απέκκρισης
δια των ούρων από νέους υγιείς εθελοντές υποδηλώνουν ότι περίπου το 33% της εισπνεόμενης δόσης μέσω της συσκευής εισπνοής
RESPIMAT φτάνει στην συστηματική κυκλοφορία. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα από ένα από του στόματος χορηγούμενο διάλυμα
βρέθηκε να είναι 2-3%. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις πλάσματος του τιοτρόπιου παρατηρήθηκαν 5-7 λεπτά μετά την εισπνοή μέσω
RESPIMAT.. Ολοδατερόλη: Σε υγιείς εθελοντές η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα της ολοδατερόλης μετά την εισπνοή εκτιμήθηκε να
είναι περίπου 30%, ενώ η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα ήταν λιγότερο από 1% όταν χορηγήθηκε ως πόσιμο διάλυμα. Γενικά οι μέγιστες
συγκεντρώσεις πλάσματος της ολοδατερόλης επιτυγχάνονται μεταξύ 10 και 20 λεπτών ύστερα από την εισπνοή του φαρμάκου
μέσω RESPIMAT. Κατανομή: Το τιοτρόπιο συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος κατά 72% και εμφανίζει όγκο κατανομής ίσο
με 32 L/kg. Μελέτες σε επίμυες έδειξαν ότι το τιοτρόπιο δεν διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό σε οποιοδήποτε σημαντικό
βαθμό. Η ολοδατερόλη συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος κατά 60% και εμφανίζει όγκο κατανομής ίσο με 1.110 L. Η ολο-

Δοκιμή 1 Δοκιμή 2
n Μέση τιμή n Μέση τιμή

522 –Spiolto Respimat έναντι: 502 –

526 0,117 LTιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια 500 0,103 L

525 0,123 LΟλοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια 507 0,132 L

FEV1 AUC0-3h απόκριση

Δοκιμή 1 Δοκιμή 2
n Μέση τιμή n Μέση τιμή

521 –Spiolto Respimat έναντι: 497 –

520 0,071 LTιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια 498 0,050 L

519 0,082 LΟλοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια 503 0,088 L

Kατώτερη FEV1 απόκριση

n Μέση τιμή
3 ωρών

n Μέση τιμή
12 ωρών

138 –Spiolto Respimat έναντι: 138 –
137 0,109Tιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια 135 0,119
138 0,109Ολοδατερόλη 5 μικρογραμμάρια 136 0,126

Μέση τιμή
24 ωρών1

–
0,110
0,115

Kατώτερη τιμή

–
0,079
0,092

135 0,325Εικονικό φάρμακο 132 0,319 0,280 0,207

n
Διαφορά με το

Spiolto Respimat
Mέσος όρος (τιμή p)

979 –
954 -1,23 (p=0,025)

954 -1,69 (p=0,002)

Μέση τιμή θεραπείας 
(μεταβολή από την

αρχική τιμή)

36,7 (-6,8)

43,5

37,9 (-5,6)

38,4 (-5,1)

Συνολική 
βαθμολογία

Spiolto Respimat 

Tιοτρόπιο 5 μικρογραμμάρια

Ολοδατερόλη5 μικρογραμμάρια

Τιμή αναφοράς
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δατερόλη είναι υπόστρωμα για τους P-gp, OAT1, OAT3 και OCT1 μεταφορείς. Η ολοδατερόλη δεν είναι υπόστρωμα για τους παρα-
κάτω μεταφορείς: BCRP, MRP, OATP2, OATP8, OATP-B, OCT2 και OCT3. Βιομετασχηματισμός: Τιοτρόπιο: Το μέγεθος του μεταβολισμού
είναι μικρό. Αυτό είναι εμφανές από την απέκκριση δια των ούρων κατά 74% ως αμετάβλητο φάρμακο μετά από ενδοφλέβια δόση.
Ο εστέρας του τιοτρόπιου δεν διασπάται ενζυμικά στα συστατικά του αλκοόλη και οξύ (N-methylscopine και dithienylglycolic acid,
αντίστοιχα), και τα δύο μη συνδεόμενα σε μουσκαρινικούς υποδοχείς. In vitrο πειράματα με ανθρώπινα ηπατικά μικροσώματα και
ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα υποδεικνύουν ότι κάποιο επιπλέον φάρμακο (<20% της δόσης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση) μετα-
βολίζεται με την εξαρτώμενη από το κυτόχρωμα P450 (CYP) 2D6 και 3A4 οξείδωση και διαδοχική σύζευξη με γλουταθειόνη προς
μία ποικιλία μεταβολιτών της Φάσης ΙΙ. Η ολοδατερόλη μεταβολίζεται ουσιαστικά μέσω άμεσης γλυκουρονιδίωσης και μέσω Ο-
απομεθυλίωσης στο μέθοξυ τμήμα του μορίου ακολουθούμενη από σύζευξη. Από τους έξι μεταβολίτες που αναγνωρίσθηκαν, μόνο
το ασύζευκτο προϊόν της απομεθυλίωσης συνδέεται με τους β2-υποδοχείς. Αυτός ο μεταβολίτης ωστόσο δεν είναι ανιχνεύσιμος
στο πλάσμα μετά από χρόνια εισπνοή της συνιστώμενης θεραπευτικής δόσης ή δόσεων υψηλότερων έως 4 φορές. Τα ισοένζυμα
CYP2C9 και CYP2C8 του κυτοχρώματος P450, με αμελητέα συνδρομή του CYP3A4, εμπλέκονται στην Ο-απομεθυλίωση της ολοδα-
τερόλης, ενώ οι ισομορφές της διφωσφορικής ουριδίνης γλυκοζύλο τρανσφεράσης UGT2B7, UGT1A1, 1A7 και 1Α9 φάνηκε να εμ-
πλέκονται στη σύνθεση των γλυκουρονιδίων της ολοδατερόλης. Αποβολή: Τιοτρόπιο: Η ολική κάθαρση σε υγιείς εθελοντές είναι
880 mL/min. Το χορηγούμενο ενδοφλεβίως τιοτρόπιο αποβάλλεται κατά κύριο λόγο αμετάβλητο στα ούρα (74%). Μετά από ει-
σπνοή από ασθενείς με ΧΑΠ στη σταθεροποιημένη κατάσταση, η δια των ούρων αποβολή είναι 18,6% της δόσης, με το υπόλοιπο
να αποτελεί κατά κύριο λόγο φάρμακο που δεν απορροφάται στο έντερο και το οποίο αποβάλλεται μέσω των κοπράνων. Η νεφρική
κάθαρση του τιοτρόπιου υπερβαίνει το ρυθμό σπειραματικής διήθησης, υποδεικνύοντας ενεργητική απέκκριση στα ούρα. Ο απο-
τελεσματικός χρόνος ημίσειας ζωής του τιοτρόπιου μετά την εισπνοή από ασθενείς με ΧΑΠ κυμαίνεται μεταξύ 27 και 45 ωρών.
Ολοδατερόλη: Η συνολική κάθαρση της ολοδατερόλης σε υγιείς εθελοντές είναι 872 mL/min και η νεφρική κάθαρση είναι 173
mL/min. Έπειτα από ενδοφλέβια χορήγηση επισημασμένης με [14C] ολοδατερόλης, το 38% της ραδιενεργής δόσης ανακτήθηκε
στα ούρα και το 53% στα κόπρανα. Η ποσότητα της αμετάβλητης ολοδατερόλης που ανακτήθηκε στα ούρα μετά από ενδοφλέβια
χορήγηση ήταν 19%. Έπειτα από του στόματος χορήγηση, μόνο το 9% της ραδιενέργειας (0,7% αμετάβλητη ολοδατερόλη) ανα-
κτήθηκε στα ούρα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ανακτήθηκε στα κόπρανα (84%). Περισσότερο από 90% της δόσης εκκρίθηκε μέσα
σε 6 και 5 ημέρες έπειτα από την ενδοφλέβια και την από του στόματος χορήγηση, αντίστοιχα. Έπειτα από εισπνοή, η έκκριση της
αμετάβλητης ολοδατερόλης στα ούρα μέσα στο διάστημα μεταξύ της λήψης της κάθε δόσης σε υγιείς εθελοντές σε σταθεροποι-
ημένη κατάσταση αναλογούσε στο 5-7% της δόσης. Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα της ολοδατερόλης μετά την εισπνοή μειώνονται
κατά πολυφασικό τρόπο με τελικό χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 45 ωρών. γ. Χαρακτηριστικά σε Ασθενείς: Τιοτρόπιο: Όπως ανα-
μένεται για όλα τα αποβαλλόμενα κατά κύριο λόγο από τους νεφρούς φάρμακα, η προχωρημένη ηλικία σχετίστηκε με μείωση της
νεφρικής κάθαρσης του τιοτρόπιου από 347 mL/min σε ασθενείς με ΧΑΠ <65 ετών σε 275 mL/min σε ασθενείς με ΧΑΠ ≥65 ετών.
Αυτό δεν οδήγησε σε μία αντίστοιχη αύξηση των τιμών της AUC0-6,ss  ή της Cmax,ss. Ολοδατερόλη: Μια φαρμακοκινητική μετα-
ανάλυση με τη χρήση δεδομένων από 2 ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που συμπεριελάμβαναν 405 ασθενείς με ΧΑΠ και 296 ασθε-
νείς με άσθμα έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης με βάση την επίδραση της ηλικίας, του γένους και του
σωματικού βάρους στη συστηματική έκθεση στην ολοδατερόλη. Φυλή: Ολοδατερόλη: Η σύγκριση των φαρμακοκινητικών δεδο-
μένων εντός και σε όλη την έκταση των μελετών με ολοδατερόλη αποκάλυψε τάση για υψηλότερη συστηματική έκθεση σε Γιαπω-
νέζους και άλλους Ασιάτες από ότι σε Καυκάσιους. Δεν εντοπίστηκαν θέματα ασφάλειας σε κλινικές μελέτες με ολοδατερόλη με
Καυκάσιους και Ασιάτες διάρκειας έως ενός χρόνου με λήψη ολοδατερόλης Respimat σε δόσεις έως διπλάσιες της συνιστώμενης
θεραπευτικής δόσης. Νεφρική Ανεπάρκεια: Τιοτρόπιο: Μετά από εφάπαξ ημερήσια εισπνεόμενη χορήγηση του τιοτρόπιου σε στα-
θεροποιημένη κατάσταση σε ασθενείς με ΧΑΠ με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (CLCR 50-80 mL/min) οδήγησε σε ελαφρώς υψηλό-
τερη AUC0-6,ss (μεταξύ 1,8 και 30% ψηλότερη) και παρόμοια Cmax,ss σε σύγκριση με ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία
(CLCR> 80 mL/min). Σε άτομα με μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (CLCR <50 ml/min) η ενδοφλέβια χορήγηση του τιο-
τρόπιου οδήγησε σε δύο φορές υψηλότερη συνολική έκθεση (82% υψηλότερη AUC0-4h και 52% υψηλότερη Cmax) σε σύγκριση
με άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, η οποία επιβεβαιώθηκε από παρατηρήσεις μετά από εισπνοή ξηράς κόνεως. Ολο-
δατερόλη: Δεν υπήρχαν κλινικά σχετικές αυξήσεις της συστηματικής έκθεσης σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Ηπατική ανε-

πάρκεια: Τιοτρόπιο: Η ηπατική ανεπάρκεια δεν αναμένεται να έχει οποιαδήποτε σχετική επίδραση στη φαρμακοκινητική του τιο-
τρόπιου. Η κάθαρση από το τιοτρόπιο γίνεται κυρίως μέσω νεφρικής αποβολής (74% σε νέους υγιείς εθελοντές) και απλής μη εν-
ζυμικής εστερικής διάσπασης προς φαρμακολογικά αδρανή προϊόντα. Ολοδατερόλη: Δεν υπάρχουν στοιχεία για διαφορές στην
αποβολή της ολοδατερόλης, ούτε η σύνδεση με τις πρωτεΐνες διαφέρει, μεταξύ ατόμων με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία
και του υγιούς πληθυσμού ελέγχου. Δε διεξήχθη μελέτη σε άτομα με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. 5.3 Προκλινικά δεδομένα
για την ασφάλεια: Τιοτρόπιο + Ολοδατερόλη: Επιπτώσεις σε μη κλινικές μελέτες με τον συνδυασμό τιοτρόπιο/ολοδατερόλη παρα-
τηρήθηκαν μόνο σε εκθέσεις που θεωρήθηκε ότι ήταν αρκετά πάνω από το ανώτατο όριο έκθεσης του ανθρώπου, υποδεικνύοντας
μικρή σχέση με την κλινική χρήση. Τιοτρόπιο: Μελέτες του δυναμικού γονοτοξικότητας και καρκινογένεσης δεν αποκάλυψαν ιδι-
αίτερο κίνδυνο για τους ανθρώπους. Επιβλαβείς επιδράσεις, όσον αφορά στην κύηση, στην ανάπτυξη του εμβρύου/ κυήματος,
στον τοκετό ή στην ανάπτυξη μετά τον τοκετό θα μπορούσαν μόνο να καταδειχθούν σε επίπεδα δόσεων τοξικά για τη μητέρα. Το
τιοτρόπιο βρωμιούχο δεν υπήρξε τερατογόνο σε επίμυες ή κουνέλια. Οι αναπνευστικές (ερεθισμός) και ουρογεννητικές (προστα-
τίτιδα) μεταβολές και η αναπαραγωγική τοξικότητα παρατηρήθηκαν σε τοπικές ή συστηματικές εκθέσεις μεγαλύτερες από 5 φορές
της θεραπευτικής δόσης. Ολοδατερόλη: Μελέτες του δυναμικού γονοτοξικότητας και καρκινογένεσης δεν αποκάλυψαν ιδιαίτερο
κίνδυνο για τους ανθρώπους. Αυξημένη συχνότητα λειομυώματος μεσοωοθηκών παρατηρήθηκε σε αρουραίους και λειομυώματος
μήτρας και λειομυoσαρκώματος στους επίμυες. Αυτό θεωρείται μια επίδραση της κατηγορίας των φαρμάκων η οποία παρατηρείται
σε τρωκτικά μετά από μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές δόσεις των β2-αγωνιστών. Έως τώρα, οι β2-αγωνιστές δεν έχουν συσχετισθεί
με καρκίνο σε ανθρώπους.Στους επίμυες, δεν εμφανίσθηκαν τερατογόνες δράσεις μετά από εισπνοή δόσεων 1.054 μικρογραμ-
μάρια/kg/ημέρα (>2.600 φορές από την ανθρώπινη έκθεση (AUC0-24h) στη δόση των 5 mcg). Σε εγκυμονούντες λευκούς κόνικλους
Νέας Ζηλανδίας (NZW) η χορηγούμενη εισπνεόμενη δόση 2.489 μικρογραμμάρια/ kg/ ημέρα (περίπου 7.130 φορές η ανθρώπινη
έκθεση στα 5 μικρογραμμάρια βασισμένη στην AUC0-24h) ολοδατερόλης επέδειξε εμβρυϊκή τοξικότητα που χαρακτηριστικά προ-
έρχεται από διέγερση του β-αδρενεργικού υποδοχέα. Αυτά συμπεριελάμβαναν ανομοιόμορφη οστεοποίηση, κοντά/κυρτά οστά,
μερικώς ανοιχτό οφθαλμό, λυκόστομα, καρδιαγγειακές ανωμαλίες. Δεν εμφανίσθηκαν σημαντικές επιδράσεις σε εισπνεόμενη
δόση των 974 μικρογραμμαρίων/kg/ημέρα (περίπου 1.353 φορές η δόση 5 μικρογραμμαρίων βασισμένη στην AUC0-24h).  6. ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Βενζαλκώνιο χλωριούχο, Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, Ύδωρ
κεκαθαρμένο, 1M Υδροχλωρικό oξύ (για τη ρύθμιση του pH). 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται.  6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια.
Χρόνος ζωής φυσιγγίου κατά τη χρήση: 3 μήνες. Χρόνος ζωής συσκευής εισπνοής κατά τη χρήση: 1 έτος. Συνιστώμενη χρήση: 6
φυσίγγια ανά συσκευή εισπνοής. Σημείωση: Η λειτουργικότητα της επαναχρησιμοποιούμενης συσκευής εισπνοής RESPIMAT έχει
καταδειχθεί σε ελέγχους για 540 εισπνοές (οι οποίες αντιστοιχούν σε 9 φυσίγγια). 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη
του προϊόντος: Mην καταψύχετε. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Είδος και υλικό του περιέκτη που έρχεται σε επαφή με το
φαρμακευτικό προϊόν: Το διάλυμα τοποθετείται σε ένα φυσίγγιο πολυαιθυλενίου/πολυπροπυλενίου με πώμα από πολυπροπυλένιο
με ενσωματωμένο δακτύλιο σφράγισης από σιλικόνη. Το φυσίγγιο εσωκλείεται σε έναν κύλινδρο από αλουμίνιο. Κάθε φυσίγγιο
περιέχει 4 ml εισπνεόμενο διάλυμα. Μεγέθη συσκευασιών και παρεχόμενες συσκευές: Μονή συσκευασία: 1 επαναχρησιμοποιού-
μενη συσκευή εισπνοής Respimat και 1 φυσίγγιο, για 60 εισπνοές (30 θεραπευτικές δόσεις). Τριπλή συσκευασία: 1 επαναχρησι-
μοποιούμενη συσκευή εισπνοής Respimat και 3 φυσίγγια, για 60 εισπνοές (30 θεραπευτικές δόσεις) το καθένα. Μονή συσκευασία
επαναπλήρωσης: 1 φυσίγγιο, για 60 εισπνοές (30 θεραπευτικές δόσεις). Τριπλή συσκευασία επαναπλήρωσης: 3 φυσίγγια, για 60
εισπνοές (30 θεραπευτικές δόσεις) το καθένα. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις
απόρριψης και άλλος χειρισμός: Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με
τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH.
Binger Strasse 173. D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. Τηλ.: 0030 210 89 06 300. Φαξ: 0030 210 89 83 207. E-mail:
info.gr@boehringer-ingelheim.com.  8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ελλάδα: 73250/15-7-2020. Κύπρος: 22379. 9.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: Ελλάδα: 7-6-2016, Kύπρος: 24-10-2016.
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: Ελλάδα: 15-7-2020, Κύπρος: 25-9-2020. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
18-12-2020. 11. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: Συσκευασία 1 συσκευή Respimat +1 φυσίγγιο: 47,30€, Συσκευασία 1 φυσίγγιο: 47,30€. Χορηγείται
με ιατρική συνταγή.
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δατερόλη είναι υπόστρωμα για τους P-gp, OAT1, OAT3 και OCT1 μεταφορείς. Η ολοδατερόλη δεν είναι υπόστρωμα για τους παρα-
κάτω μεταφορείς: BCRP, MRP, OATP2, OATP8, OATP-B, OCT2 και OCT3. Βιομετασχηματισμός: Τιοτρόπιο: Το μέγεθος του μεταβολισμού
είναι μικρό. Αυτό είναι εμφανές από την απέκκριση δια των ούρων κατά 74% ως αμετάβλητο φάρμακο μετά από ενδοφλέβια δόση.
Ο εστέρας του τιοτρόπιου δεν διασπάται ενζυμικά στα συστατικά του αλκοόλη και οξύ (N-methylscopine και dithienylglycolic acid,
αντίστοιχα), και τα δύο μη συνδεόμενα σε μουσκαρινικούς υποδοχείς. In vitrο πειράματα με ανθρώπινα ηπατικά μικροσώματα και
ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα υποδεικνύουν ότι κάποιο επιπλέον φάρμακο (<20% της δόσης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση) μετα-
βολίζεται με την εξαρτώμενη από το κυτόχρωμα P450 (CYP) 2D6 και 3A4 οξείδωση και διαδοχική σύζευξη με γλουταθειόνη προς
μία ποικιλία μεταβολιτών της Φάσης ΙΙ. Η ολοδατερόλη μεταβολίζεται ουσιαστικά μέσω άμεσης γλυκουρονιδίωσης και μέσω Ο-
απομεθυλίωσης στο μέθοξυ τμήμα του μορίου ακολουθούμενη από σύζευξη. Από τους έξι μεταβολίτες που αναγνωρίσθηκαν, μόνο
το ασύζευκτο προϊόν της απομεθυλίωσης συνδέεται με τους β2-υποδοχείς. Αυτός ο μεταβολίτης ωστόσο δεν είναι ανιχνεύσιμος
στο πλάσμα μετά από χρόνια εισπνοή της συνιστώμενης θεραπευτικής δόσης ή δόσεων υψηλότερων έως 4 φορές. Τα ισοένζυμα
CYP2C9 και CYP2C8 του κυτοχρώματος P450, με αμελητέα συνδρομή του CYP3A4, εμπλέκονται στην Ο-απομεθυλίωση της ολοδα-
τερόλης, ενώ οι ισομορφές της διφωσφορικής ουριδίνης γλυκοζύλο τρανσφεράσης UGT2B7, UGT1A1, 1A7 και 1Α9 φάνηκε να εμ-
πλέκονται στη σύνθεση των γλυκουρονιδίων της ολοδατερόλης. Αποβολή: Τιοτρόπιο: Η ολική κάθαρση σε υγιείς εθελοντές είναι
880 mL/min. Το χορηγούμενο ενδοφλεβίως τιοτρόπιο αποβάλλεται κατά κύριο λόγο αμετάβλητο στα ούρα (74%). Μετά από ει-
σπνοή από ασθενείς με ΧΑΠ στη σταθεροποιημένη κατάσταση, η δια των ούρων αποβολή είναι 18,6% της δόσης, με το υπόλοιπο
να αποτελεί κατά κύριο λόγο φάρμακο που δεν απορροφάται στο έντερο και το οποίο αποβάλλεται μέσω των κοπράνων. Η νεφρική
κάθαρση του τιοτρόπιου υπερβαίνει το ρυθμό σπειραματικής διήθησης, υποδεικνύοντας ενεργητική απέκκριση στα ούρα. Ο απο-
τελεσματικός χρόνος ημίσειας ζωής του τιοτρόπιου μετά την εισπνοή από ασθενείς με ΧΑΠ κυμαίνεται μεταξύ 27 και 45 ωρών.
Ολοδατερόλη: Η συνολική κάθαρση της ολοδατερόλης σε υγιείς εθελοντές είναι 872 mL/min και η νεφρική κάθαρση είναι 173
mL/min. Έπειτα από ενδοφλέβια χορήγηση επισημασμένης με [14C] ολοδατερόλης, το 38% της ραδιενεργής δόσης ανακτήθηκε
στα ούρα και το 53% στα κόπρανα. Η ποσότητα της αμετάβλητης ολοδατερόλης που ανακτήθηκε στα ούρα μετά από ενδοφλέβια
χορήγηση ήταν 19%. Έπειτα από του στόματος χορήγηση, μόνο το 9% της ραδιενέργειας (0,7% αμετάβλητη ολοδατερόλη) ανα-
κτήθηκε στα ούρα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ανακτήθηκε στα κόπρανα (84%). Περισσότερο από 90% της δόσης εκκρίθηκε μέσα
σε 6 και 5 ημέρες έπειτα από την ενδοφλέβια και την από του στόματος χορήγηση, αντίστοιχα. Έπειτα από εισπνοή, η έκκριση της
αμετάβλητης ολοδατερόλης στα ούρα μέσα στο διάστημα μεταξύ της λήψης της κάθε δόσης σε υγιείς εθελοντές σε σταθεροποι-
ημένη κατάσταση αναλογούσε στο 5-7% της δόσης. Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα της ολοδατερόλης μετά την εισπνοή μειώνονται
κατά πολυφασικό τρόπο με τελικό χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 45 ωρών. γ. Χαρακτηριστικά σε Ασθενείς: Τιοτρόπιο: Όπως ανα-
μένεται για όλα τα αποβαλλόμενα κατά κύριο λόγο από τους νεφρούς φάρμακα, η προχωρημένη ηλικία σχετίστηκε με μείωση της
νεφρικής κάθαρσης του τιοτρόπιου από 347 mL/min σε ασθενείς με ΧΑΠ <65 ετών σε 275 mL/min σε ασθενείς με ΧΑΠ ≥65 ετών.
Αυτό δεν οδήγησε σε μία αντίστοιχη αύξηση των τιμών της AUC0-6,ss  ή της Cmax,ss. Ολοδατερόλη: Μια φαρμακοκινητική μετα-
ανάλυση με τη χρήση δεδομένων από 2 ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που συμπεριελάμβαναν 405 ασθενείς με ΧΑΠ και 296 ασθε-
νείς με άσθμα έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης με βάση την επίδραση της ηλικίας, του γένους και του
σωματικού βάρους στη συστηματική έκθεση στην ολοδατερόλη. Φυλή: Ολοδατερόλη: Η σύγκριση των φαρμακοκινητικών δεδο-
μένων εντός και σε όλη την έκταση των μελετών με ολοδατερόλη αποκάλυψε τάση για υψηλότερη συστηματική έκθεση σε Γιαπω-
νέζους και άλλους Ασιάτες από ότι σε Καυκάσιους. Δεν εντοπίστηκαν θέματα ασφάλειας σε κλινικές μελέτες με ολοδατερόλη με
Καυκάσιους και Ασιάτες διάρκειας έως ενός χρόνου με λήψη ολοδατερόλης Respimat σε δόσεις έως διπλάσιες της συνιστώμενης
θεραπευτικής δόσης. Νεφρική Ανεπάρκεια: Τιοτρόπιο: Μετά από εφάπαξ ημερήσια εισπνεόμενη χορήγηση του τιοτρόπιου σε στα-
θεροποιημένη κατάσταση σε ασθενείς με ΧΑΠ με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (CLCR 50-80 mL/min) οδήγησε σε ελαφρώς υψηλό-
τερη AUC0-6,ss (μεταξύ 1,8 και 30% ψηλότερη) και παρόμοια Cmax,ss σε σύγκριση με ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία
(CLCR> 80 mL/min). Σε άτομα με μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (CLCR <50 ml/min) η ενδοφλέβια χορήγηση του τιο-
τρόπιου οδήγησε σε δύο φορές υψηλότερη συνολική έκθεση (82% υψηλότερη AUC0-4h και 52% υψηλότερη Cmax) σε σύγκριση
με άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, η οποία επιβεβαιώθηκε από παρατηρήσεις μετά από εισπνοή ξηράς κόνεως. Ολο-
δατερόλη: Δεν υπήρχαν κλινικά σχετικές αυξήσεις της συστηματικής έκθεσης σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Ηπατική ανε-

πάρκεια: Τιοτρόπιο: Η ηπατική ανεπάρκεια δεν αναμένεται να έχει οποιαδήποτε σχετική επίδραση στη φαρμακοκινητική του τιο-
τρόπιου. Η κάθαρση από το τιοτρόπιο γίνεται κυρίως μέσω νεφρικής αποβολής (74% σε νέους υγιείς εθελοντές) και απλής μη εν-
ζυμικής εστερικής διάσπασης προς φαρμακολογικά αδρανή προϊόντα. Ολοδατερόλη: Δεν υπάρχουν στοιχεία για διαφορές στην
αποβολή της ολοδατερόλης, ούτε η σύνδεση με τις πρωτεΐνες διαφέρει, μεταξύ ατόμων με ήπια ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία
και του υγιούς πληθυσμού ελέγχου. Δε διεξήχθη μελέτη σε άτομα με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. 5.3 Προκλινικά δεδομένα
για την ασφάλεια: Τιοτρόπιο + Ολοδατερόλη: Επιπτώσεις σε μη κλινικές μελέτες με τον συνδυασμό τιοτρόπιο/ολοδατερόλη παρα-
τηρήθηκαν μόνο σε εκθέσεις που θεωρήθηκε ότι ήταν αρκετά πάνω από το ανώτατο όριο έκθεσης του ανθρώπου, υποδεικνύοντας
μικρή σχέση με την κλινική χρήση. Τιοτρόπιο: Μελέτες του δυναμικού γονοτοξικότητας και καρκινογένεσης δεν αποκάλυψαν ιδι-
αίτερο κίνδυνο για τους ανθρώπους. Επιβλαβείς επιδράσεις, όσον αφορά στην κύηση, στην ανάπτυξη του εμβρύου/ κυήματος,
στον τοκετό ή στην ανάπτυξη μετά τον τοκετό θα μπορούσαν μόνο να καταδειχθούν σε επίπεδα δόσεων τοξικά για τη μητέρα. Το
τιοτρόπιο βρωμιούχο δεν υπήρξε τερατογόνο σε επίμυες ή κουνέλια. Οι αναπνευστικές (ερεθισμός) και ουρογεννητικές (προστα-
τίτιδα) μεταβολές και η αναπαραγωγική τοξικότητα παρατηρήθηκαν σε τοπικές ή συστηματικές εκθέσεις μεγαλύτερες από 5 φορές
της θεραπευτικής δόσης. Ολοδατερόλη: Μελέτες του δυναμικού γονοτοξικότητας και καρκινογένεσης δεν αποκάλυψαν ιδιαίτερο
κίνδυνο για τους ανθρώπους. Αυξημένη συχνότητα λειομυώματος μεσοωοθηκών παρατηρήθηκε σε αρουραίους και λειομυώματος
μήτρας και λειομυoσαρκώματος στους επίμυες. Αυτό θεωρείται μια επίδραση της κατηγορίας των φαρμάκων η οποία παρατηρείται
σε τρωκτικά μετά από μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές δόσεις των β2-αγωνιστών. Έως τώρα, οι β2-αγωνιστές δεν έχουν συσχετισθεί
με καρκίνο σε ανθρώπους.Στους επίμυες, δεν εμφανίσθηκαν τερατογόνες δράσεις μετά από εισπνοή δόσεων 1.054 μικρογραμ-
μάρια/kg/ημέρα (>2.600 φορές από την ανθρώπινη έκθεση (AUC0-24h) στη δόση των 5 mcg). Σε εγκυμονούντες λευκούς κόνικλους
Νέας Ζηλανδίας (NZW) η χορηγούμενη εισπνεόμενη δόση 2.489 μικρογραμμάρια/ kg/ ημέρα (περίπου 7.130 φορές η ανθρώπινη
έκθεση στα 5 μικρογραμμάρια βασισμένη στην AUC0-24h) ολοδατερόλης επέδειξε εμβρυϊκή τοξικότητα που χαρακτηριστικά προ-
έρχεται από διέγερση του β-αδρενεργικού υποδοχέα. Αυτά συμπεριελάμβαναν ανομοιόμορφη οστεοποίηση, κοντά/κυρτά οστά,
μερικώς ανοιχτό οφθαλμό, λυκόστομα, καρδιαγγειακές ανωμαλίες. Δεν εμφανίσθηκαν σημαντικές επιδράσεις σε εισπνεόμενη
δόση των 974 μικρογραμμαρίων/kg/ημέρα (περίπου 1.353 φορές η δόση 5 μικρογραμμαρίων βασισμένη στην AUC0-24h).  6. ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Βενζαλκώνιο χλωριούχο, Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, Ύδωρ
κεκαθαρμένο, 1M Υδροχλωρικό oξύ (για τη ρύθμιση του pH). 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται.  6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια.
Χρόνος ζωής φυσιγγίου κατά τη χρήση: 3 μήνες. Χρόνος ζωής συσκευής εισπνοής κατά τη χρήση: 1 έτος. Συνιστώμενη χρήση: 6
φυσίγγια ανά συσκευή εισπνοής. Σημείωση: Η λειτουργικότητα της επαναχρησιμοποιούμενης συσκευής εισπνοής RESPIMAT έχει
καταδειχθεί σε ελέγχους για 540 εισπνοές (οι οποίες αντιστοιχούν σε 9 φυσίγγια). 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη
του προϊόντος: Mην καταψύχετε. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Είδος και υλικό του περιέκτη που έρχεται σε επαφή με το
φαρμακευτικό προϊόν: Το διάλυμα τοποθετείται σε ένα φυσίγγιο πολυαιθυλενίου/πολυπροπυλενίου με πώμα από πολυπροπυλένιο
με ενσωματωμένο δακτύλιο σφράγισης από σιλικόνη. Το φυσίγγιο εσωκλείεται σε έναν κύλινδρο από αλουμίνιο. Κάθε φυσίγγιο
περιέχει 4 ml εισπνεόμενο διάλυμα. Μεγέθη συσκευασιών και παρεχόμενες συσκευές: Μονή συσκευασία: 1 επαναχρησιμοποιού-
μενη συσκευή εισπνοής Respimat και 1 φυσίγγιο, για 60 εισπνοές (30 θεραπευτικές δόσεις). Τριπλή συσκευασία: 1 επαναχρησι-
μοποιούμενη συσκευή εισπνοής Respimat και 3 φυσίγγια, για 60 εισπνοές (30 θεραπευτικές δόσεις) το καθένα. Μονή συσκευασία
επαναπλήρωσης: 1 φυσίγγιο, για 60 εισπνοές (30 θεραπευτικές δόσεις). Τριπλή συσκευασία επαναπλήρωσης: 3 φυσίγγια, για 60
εισπνοές (30 θεραπευτικές δόσεις) το καθένα. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις
απόρριψης και άλλος χειρισμός: Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με
τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH.
Binger Strasse 173. D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. Τηλ.: 0030 210 89 06 300. Φαξ: 0030 210 89 83 207. E-mail:
info.gr@boehringer-ingelheim.com.  8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ελλάδα: 73250/15-7-2020. Κύπρος: 22379. 9.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: Ελλάδα: 7-6-2016, Kύπρος: 24-10-2016.
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: Ελλάδα: 15-7-2020, Κύπρος: 25-9-2020. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
18-12-2020. 11. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: Συσκευασία 1 συσκευή Respimat +1 φυσίγγιο: 47,30€, Συσκευασία 1 φυσίγγιο: 47,30€. Χορηγείται
με ιατρική συνταγή.
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μπεκλομεθαζόνη, φορμοτερόλη, 
βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα

πιο ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες 

για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας 

την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών 
του Προϊόντος πατήστε εδώ
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CHIESI HELLAS A.E.B.E
Πλ. Γερουλάνου & Ρένου Πόγγη 1, 
Άλιμος 174 55, Αττική
Αρ. ΓΕΜΗ 002669501000
Τηλ.: +30 210 6179763, Fαχ: +30 210 6179786
E-mail: chiesihellas@chiesi.com
www.chiesi.gr
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Rolenium:    100mcg ή 250mcg ή 500mcg προπιονικής φλουτικαζόνης και 
   50mcg σαλμετερόλης (ως ζιναφοϊκή σαλμετερόλη).

Pulmoton:  200mcg βουδεσονίδης και 6mcg διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης 
ή 400mcg βουδεσονίδης και12mcg διυδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης. 
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ELPEN A.E.

Φαρμακευτική Βιομηχανία

Λεωφ. Μαραθώνος 95

Πικέρμι Αττικής 190 09

Τηλ.: 210 60 39 326-9

Αντιπρόσωπος Κύπρου

Κωστάκης Τσίσιος & Σια ΛΤΔ

Τ.Θ. 56495, 3307 ΛΕΜΕΣΟΣ

Τηλ. +357 25343150

Fax. +357 25354242

ELPEN Pharma GmbH

Bismarckstr. 63, 12169 Berlin, Germany

Phone: +49 (0) 30 7974040-0

Fax: +49 (0) 30 7974040-17

e-mail: info@elpen-pharma.dewww.elpen.gr

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη 
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς 

ανεπιθύμητων ενεργειών

Λιανική τιμή
Rolenium 100/50mcg/δόση 22,23€
Rolenium 250/50mcg/δόση 30,35€
Rolenium 500/50mcg/δόση 37,25€
Pulmoton 200/6mcg/δόση 34,77€
Pulmoton 400/12mcg/δόση 35,38€

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ
Με το VEKLURY® παρατηρήθηκε βελτίωση της κλινικής έκβασης σε ευρύ 
φάσμα νοσηλευόμενων και μη νοσηλευόμενων ασθενών με νόσο COVID-191-5

Το VEKLURY® ενδείκνυται για τη θεραπεία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) σε: 
●  ενήλικες και εφήβους (ηλικίας 12 έως κάτω των 18 ετών και βάρους τουλάχιστον 40 kg) με πνευμονία που χρήζει 
χορήγησης συμπληρωματικού οξυγόνου (οξυγόνου χαμηλής ή υψηλής ροής ή άλλου μη επεμβατικού αερισμού κατά την 
έναρξη της θεραπείας)5

●  ενήλικες που δεν χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή 
νόσο COVID-195

.

   Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών 
ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για τη συλλογή ΑΕ: 
Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ, Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη 4, 175 64, Παλαιό Φάληρο, Τηλ.: 210 89 30 100

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια 
απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιβλιογραφία: 1. Beigel JH, et al. N Engl J Med. 2020; 383: 1813–1826. 2. Mozaffari E, et al. Clin Infect Dis. 2021. DOI: 10.1093/cid/
ciab875. 3. Chokkalingam AP, et al. World Microbe Forum 2021, 20–24 June. Poster WMF21-2970. 4. Beigel JH, et al. N Engl J Med. 
2020; 383: 1813–1826. Supplementary appendix. 5. Veklury (Remdesivir). Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αναθεώρηση 
Απρίλιος 2022.

Για την πλήρη ΠΧΠ του VEKLURY επισκεφθείτε τον ιστότοπο:  
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/veklury#product-information-section. 
Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Μόνο νοσοκομειακή χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το VEKLURY επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

gileadcovid19.gr ή σκανάρετε εδώ

Συντόμευση του χρόνου ανάρρωσης: Στατιστικά σημαντικός μειωμένος διάμεσος χρόνος ανάρρωσης κατά 5 ημέρες 
έναντι του εικονικού φαρμάκου, 10 έναντι 15 ημερών στην μελέτη ACTT-1.1 

Μείωση εξέλιξης της νόσου: Μειωμένος διάμεσος χρόνος κατά 8 ημέρες έναντι του εικονικού φαρμάκου για  χορήγηση 
συμπληρωματικού οξυγόνου σε ασθενείς που λάμβαναν συμπληρωματικό οξυγόνο κατά την έναρξη, 13 έναντι 21 
ημερών.1  Τριήμερο σχήμα για ενήλικες που δεν χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
εξέλιξης σε σοβαρή νόσο COVID-19.5

Δεδομένα θνητότητας: Ποσοστό θνητότητας στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης ACTT-1: 11% έναντι 15% του εικονικού 
φαρμάκου.1,4 Μείωση της θνητότητας σε δύο αναδρομικές αναλύσεις δεδομένων υπό πραγματικές συνθήκες.2,3
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Revinty Ellipta 92 μικρογραμ-
μάρια/22 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή σε δόσεις. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙ-
ΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η παρεχόμενη δόση κάθε εφάπαξ εισπνοής (η δόση που εξέρχεται 
από το επιστόμιο) είναι 92 μικρογραμμάρια φουροϊκής φλουτικαζόνης και 22 μι-
κρογραμμάρια βιλαντερόλης (ως trifenatate). Αυτό αντιστοιχεί σε προκαθορισμένη 
δόση 100 μικρογραμμαρίων φουροϊκής φλουτικαζόνης και 25 μικρογραμμαρίων 
βιλαντερόλης (ως trifenatate). Έκδοχα με γνωστές δράσεις: Κάθε παρεχόμενη 
δόση περιέχει περίπου 25 mg λακτόζης μονοϋδρικής. Για τον πλήρη κατάλογο των 
εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για εισπνοή, σε 
δόσεις. (Κόνις για εισπνοή). Λευκή κόνις σε συσκευή εισπνοών χρώματος ανοι-
κτού γκρι, με κάλυμμα επιστομίου χρώματος κίτρινου και δοσομετρητή. 4. ΚΛΙΝΙ-
ΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Άσθμα: Το Revinty Ellipta εν-
δείκνυται για την τακτική αντιμετώπιση του άσθματος σε ενήλικες και εφήβους 
ηλικίας 12 ετών και άνω στους οποίους η χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος 
συνδυασμού (μακράς δράσης β2-αγωνιστής και εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές) 
είναι κατάλληλη. • ασθενείς που δεν ελέγχονται επαρκώς με εισπνεόμενα κορ-
τικοστεροειδή και «κατ’ επίκληση» εισπνεόμενους βραχείας δράσης β2-αγωνι-
στές. • ασθενείς που έχουν ήδη ελεγχθεί επαρκώς με εισπνεόμενο κορτικοστε-
ροειδές και με β2-αγωνιστή μακράς δράσης. ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια): Το Revinty Ellipta ενδείκνυται για τη συμπτωματική αντιμετώπι-
ση ενηλίκων με ΧΑΠ με FEV1<70% της προβλεπόμενης φυσιολογικής τιμής (μετά 
από χρήση βρογχοδιασταλτικού) με ιστορικό παροξυσμών παρά την τακτική θερα-
πεία με βρογχοδιασταλτικά. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: 
Άσθμα: Οι ασθενείς με άσθμα θα πρέπει να λαμβάνουν το Revinty Ellipta στην 
περιεκτικότητα που περιέχει την κατάλληλη δόση φουροϊκής φλουτικαζόνης (FF) 
για τη σοβαρότητα της νόσου τους. Οι συνταγογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
σε ασθενείς με άσθμα, 100 μικρογραμμάρια φουροϊκής φλουτικαζόνης (FF) άπαξ 
ημερησίως ισοδυναμούν με περίπου 250 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικα-
ζόνης (FP) δύο φορές την ημέρα, ενώ 200 μικρογραμμάρια FF άπαξ ημερησίως 
ισοδυναμούν με περίπου 500 μικρογραμμάρια FP δύο φορές την ημέρα. Ενήλικες 
και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω: Θα πρέπει να εξετάζεται χορήγηση αρχικής 
δόσης μίας εισπνοής Revinty Ellipta 92/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως για 
ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω που απαιτούν μία χαμηλή έως με-
σαία δόση εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς σε συνδυασμό με ένα μακράς δρά-
σης β2-αγωνιστή. Αν οι ασθενείς δεν ελέγχονται επαρκώς με το Revinty Ellipta των 
92/22 μικρογραμμαρίων η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 184/22 μικρογραμμάρια, η 
οποία μπορεί να παρέχει πρόσθετη βελτίωση στον έλεγχο του άσθματος. Οι ασθε-
νείς θα πρέπει να επαναξιολογούνται τακτικά από επαγγελματία του τομέα υγειο-
νομικής περίθαλψης, ώστε η περιεκτικότητα του συνδυασμού φουροϊκής φλουτι-
καζόνης/βιλαντερόλης που λαμβάνουν να εξακολουθεί να είναι η βέλτιστη και 
μεταβάλλεται μόνο μετά από ιατρική συμβουλή. Η δόση θα πρέπει να μειώνεται 
στο χαμηλότερο επίπεδο με το οποίο διατηρείται αποτελεσματικός έλεγχος των 
συμπτωμάτων. Το Revinty Ellipta 184/22 μικρογραμμαρίων θα πρέπει να εξετάζε-
ται για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω που απαιτούν υψηλότερη 
δόση εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς σε συνδυασμό με ένα μακράς δράσης 
β2-αγωνιστή. Οι ασθενείς συνήθως εμφανίζουν βελτίωση της πνευμονικής λει-
τουργίας εντός 15 λεπτών από την εισπνοή του Revinty Ellipta. Ωστόσο, ο ασθενής 
πρέπει να ενημερώνεται ότι η τακτική καθημερινή χρήση είναι απαραίτητη για τη 
διατήρηση του ελέγχου των συμπτωμάτων του άσθματος και ότι η χρήση πρέπει 
να συνεχιστεί ακόμα και όταν είναι ασυμπτωματικός. Εάν προκύψουν συμπτώματα 
κατά την περίοδο μεταξύ των δόσεων, για την άμεση ανακούφιση θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένας εισπνεόμενος β2-αγωνιστής βραχείας δράσης. Παιδιά ηλικί-
ας κάτω των 12 ετών: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Revinty Ellipta σε 
παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί για την ένδειξη 
του άσθματος.Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. ΧΑΠ: Ενήλικες από 18 ετών και 
άνω: Μία εισπνοή Revinty Ellipta 92/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Το 
Revinty Ellipta 184/22 μικρογραμμαρίων δεν ενδείκνυται για ασθενείς με ΧΑΠ. Δεν 
υπάρχει πρόσθετο όφελος από τη δόση των 184/22 μικρογραμμαρίων σε σύγκρι-
ση με τη δόση των 92/22 μικρογραμμαρίων και υπάρχει πιθανότητα αυξημένου 
κινδύνου εμφάνισης πνευμονίας και συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που 
σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8). Οι ασθε-
νείς συνήθως παρουσιάζουν βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας εντός 16 17 
λεπτών από την εισπνοή του Revinty Ellipta. Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν υπάρ-
χει σχετική χρήση του Revinty Ellipta στον παιδιατρικό πληθυσμό για την ένδειξη 
ΧΑΠ. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμένοι (>65 ετών): Δεν απαιτείται προσαρμογή 
της δόσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 5.2). Νεφρική δυ-
σλειτουργία: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης στον συγκεκριμένο πληθυ-
σμό (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία: Μελέτες σε άτομα με ήπια, 
μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία έδειξαν αύξηση της συστηματικής έκθε-
σης στη φουροϊκή φλουτικαζόνη (Cmax και AUC) (βλέπε παράγραφο 5.2). Πρέπει 
να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουρ-
γία, οι οποίοι μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης συστηματικών 
ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή. Για ασθενείς 
με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία η μέγιστη δόση είναι 92/22 μικρο-
γραμμάρια (βλέπε παράγραφο 4.4). Τρόπος χορήγησης: Το Revinty Ellipta είναι 
αποκλειστικά για εισπνεόμενη χρήση. Θα πρέπει να χορηγείται την ίδια ώρα της 
ημέρας κάθε μέρα. Η τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση βραδινής ή πρωι-
νής δόσης θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με την κρίση του ιατρού. Εάν παρα-
λειφθεί μία δόση, η επόμενη δόση θα πρέπει να ληφθεί στη συνήθη ώρα την επό-
μενη ημέρα. Εάν φυλάσσεται σε ψυγείο, η συσκευή εισπνοών θα πρέπει να 
αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον μία ώρα πριν από 
τη χρήση. Όταν η συσκευή εισπνοών χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, δεν υπάρ-
χει ανάγκη ελέγχου της σωστής λειτουργίας ή ανάγκη ειδικής προετοιμασίας για 
τη χρήση. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι αναλυτικές οδηγίες. Η συσκευή εισπνο-
ών Ellipta συσκευάζεται σε ένα δίσκο που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό 
για μείωση της υγρασίας. Ο φακελίσκος με το αφυγραντικό πρέπει να απορρίπτε-
ται και δεν πρέπει να ανοίγεται, να καταναλώνεται ή να εισπνέεται. Ο ασθενής 

πρέπει να συμβουλεύεται να μην ανοίξει το δίσκο μέχρι να είναι έτοιμος να ει-
σπνεύσει τη δόση. Όταν η συσκευή εισπνοών αφαιρείται από το δίσκο της, θα 
βρίσκεται στην «κλειστή» θέση. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” πρέπει να 
είναι γραμμένη στην ετικέτα της συσκευής εισπνοών στο χώρο που παρέχεται. Η 
ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” είναι 6 εβδομάδες από την ημερομηνία ανοίγ-
ματος του δίσκου. Μετά την ημερομηνία αυτή η συσκευή εισπνοών δεν θα πρέπει 
πλέον να χρησιμοποιείται. Ο δίσκος μπορεί να απορριφθεί μετά το πρώτο άνοιγμα. 
Μετά την εισπνοή, οι ασθενείς θα πρέπει να ξεπλένουν το στόμα τους με νερό 
χωρίς να καταπιούν. Οι αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν για τη συσκευή ει-
σπνοών Ellipta 30 δόσεων (επαρκεί για 30 ημέρες) ισχύουν επίσης και για τη συ-
σκευή εισπνοών Ellipta των 14 δόσεων (επαρκεί για 14 ημέρες). 4.3 Αντενδείξεις: 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη 
χρήση: Επιδείνωση νόσου: Ο συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερό-
λης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση οξέων συμπτωμάτων 
άσθματος ή οξέος παροξυσμού της ΧΑΠ, που απαιτούν ένα βραχείας δράσης 
βρογχοδιασταλτικό παράγοντα. Η αυξανόμενη χρήση βρογχοδιασταλτικών βραχεί-
ας δράσης για την ανακούφιση από συμπτώματα υποδηλώνει επιδείνωση του 
ελέγχου και οι ασθενείς θα πρέπει να επανεξετάζονται από ιατρό. Οι ασθενείς 
δεν θα πρέπει να σταματούν τη θεραπεία με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικα-
ζόνης/βιλαντερόλης για την αντιμετώπιση του άσθματος ή της ΧΑΠ, χωρίς ιατρική 
επίβλεψη καθώς τα συμπτώματα μπορεί να επανεμφανιστούν μετά τη διακοπή. 
Σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με το άσθμα και παροξυσμοί μπο-
ρεί να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το συνδυασμό φουροϊκής 
φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Θα πρέπει να ζητηθεί από τους ασθενείς να συνε-
χίσουν τη θεραπεία αλλά να ζητήσουν ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα του 
άσθματος παραμένουν εκτός ελέγχου ή εάν επιδεινωθούν μετά την έναρξη της 
θεραπείας με Revinty Ellipta. Παράδοξος βρογχόσπασμος: Μετά τη χορήγηση της 
δόσης μπορεί να εμφανιστεί παράδοξος βρογχόσπασμος συνοδευόμενος από μία 
άμεση αύξηση του συριγμού. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με εισπνε-
όμενο βρογχοδιασταλτικό βραχείας δράσης. Το Revinty Ellipta θα πρέπει να διακο-
πεί άμεσα και να αξιολογηθεί ο ασθενής και, αν κριθεί απαραίτητο, να ξεκινήσει 
εναλλακτική θεραπεία. Καρδιαγγειακές επιδράσεις: Καρδιαγγειακές επιδράσεις 
όπως καρδιακές αρρυθμίες, π.χ. υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και έκτακτες συστολές 
μπορεί να παρατηρηθούν με συμπαθομιμητικά φαρμακευτικά προϊόντα συμπερι-
λαμβανομένου του Revinty Ellipta. Σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη 
σε συμμετέχοντες με μέτρια ΧΑΠ και ιστορικό ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακής νόσου, δεν παρατηρήθηκε αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακών 
επεισοδίων στους ασθενείς που λάμβαναν φουροϊκή φλουτικαζόνη/βιλαντερόλη 
έναντι αυτών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (βλέπε παράγραφο 5.1). Ωστόσο, ο 
συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης θα πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο ή ανωμαλίες του 
καρδιακού ρυθμού, θυρεοτοξίκωση, μη διορθωμένη υποκαλιαιμία ή σε ασθενείς 
με προδιάθεση για χαμηλά επίπεδα καλίου στον ορό. Ασθενείς με ηπατική δυσλει-
τουργία: Για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται η δόση των 92/22 μικρογραμμαρίων και οι ασθενείς θα πρέπει να 
παρακολουθούνται για την εμφάνιση συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που 
σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή (βλέπε παράγραφο 5.2). Συστηματικές επι-
δράσεις κορτικοστεροειδών: Συστηματικές επιδράσεις μπορεί να παρουσιαστούν 
με οποιοδήποτε εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές, ιδιαίτερα αν χορηγείται σε υψη-
λές δόσεις για μεγάλες περιόδους. Αυτές οι επιδράσεις είναι πολύ λιγότερο πι-
θανό να συμβούν σε σχέση με τα από του στόματος κορτικοστεροειδή. Οι πιθανές 
συστηματικές επιδράσεις περιλαμβάνουν σύνδρομο Cushing, χαρακτηριστικά 
συνδρόμου που προσομοιάζει με σύνδρομο Cushing, καταστολή των επινεφριδί-
ων, μείωση της οστικής πυκνότητας, καθυστερημένη ανάπτυξη σε παιδιά και εφή-
βους, καταρράκτης και γλαύκωμα και σπανιότερα μία σειρά ψυχολογικών ή συμπε-
ριφορικών επιδράσεων συμπεριλαμβανομένων ψυχοκινητικής υπερδραστηριότητας, 
διαταραχές ύπνου, άγχος, κατάθλιψη ή επιθετικότητα (ιδιαίτερα σε παιδιά). Ο 
συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης θα πρέπει να χορηγείται με 
προσοχή σε ασθενείς με πνευμονική φυματίωση ή σε ασθενείς με χρόνιες ή μη 
αντιμετωπιζόμενες λοιμώξεις. Οπτική διαταραχή: Ενδέχεται να αναφερθεί οπτική 
διαταραχή με τη συστηματική και τοπική χρήση κορτικοστεροειδών. Εάν ένας 
ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα, όπως θαμπή όραση ή άλλες οπτικές διαταρα-
χές, τότε θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παραπομπής του ασθενούς σε 
οφθαλμίατρο για την αξιολόγηση των πιθανών αιτιών που ενδέχεται να περιλαμβά-
νουν καταρράκτη, γλαύκωμα ή σπάνιες ασθένειες, όπως κεντρική ορώδης χοριο-
αμφιβληστροειδοπάθεια (ΚΟΧΑ) και που έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση συστη-
ματικών και τοπικών κορτικοστεροειδών. Υπεργλυκαιμία: Έχουν υπάρξει 
αναφορές αυξήσεων των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σε διαβητικούς ασθε-
νείς και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με 
ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη. Πνευμονία σε ασθενείς με ΧΑΠ: Αύξηση στη συ-
χνότητα εμφάνισης της πνευμονίας, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας που 
απαιτεί νοσηλεία, έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με ΧΑΠ που λαμβάνουν εισπνε-
όμενα κορτικοστεροειδή. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αυξημένου κινδύνου πνευ-
μονίας με την αύξηση της δόσης στεροειδών, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί με 
βεβαιότητα σε όλες τις μελέτες. Δεν υπάρχουν οριστικές κλινικές ενδείξεις για 
διαφορές εντός της κατηγορίας ως προς το μέγεθος του κινδύνου πνευμονίας 
μεταξύ προϊόντων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών. Οι γιατροί θα πρέπει να 
παραμένουν σε εγρήγορση για πιθανή ανάπτυξη πνευμονίας σε ασθενείς με ΧΑΠ 
καθώς τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτών των λοιμώξεων επικαλύπτονται με τα συ-
μπτώματα των παροξύνσεων της ΧΑΠ. Οι παράγοντες κινδύνου για πνευμονία σε 
ασθενείς με ΧΑΠ περιλαμβάνουν το κάπνισμα, τη μεγαλύτερη ηλικία, το χαμηλό 
δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και τη σοβαρή ΧΑΠ. Πνευμονία σε ασθενείς με 
άσθμα: Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς με άσθμα ήταν συχνή 
στην υψηλότερη δόση. Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς με άσθμα 
που έλαβαν συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης 184/22 μικρο-
γραμμαρίων ήταν αριθμητικά υψηλότερη σε σχέση με αυτούς που έλαβαν το συν-
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δυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης των 92/22 μικρογραμμαρίων ή 
εικονικό φάρμακο (βλέπε παράγραφο 4.8). Δεν εντοπίστηκαν παράγοντες κινδύ-
νου. Έκδοχα: Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη 
γαλακτόζη, ολική έλλειψη λακτάσης ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης γαλακτόζης δεν 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 4.5 Αλληλεπιδράσεις 
με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Κλινικά 
σημαντικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτι-
καζόνης/βιλαντερόλης σε κλινικές δόσεις θεωρούνται μη πιθανές λόγω των χα-
μηλών συγκεντρώσεων που επιτυγχάνονται στο πλάσμα μετά την εισπνοή της 
δόσης. Αλληλεπίδραση με β-αναστολείς: Οι β2-αδρενεργικοί αναστολείς μπορεί 
να εξασθενίσουν ή να ανταγωνίζονται τη δράση των β2-αδρενεργικών αγωνιστών. 
Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση μη εκλεκτικών και εκλεκτικών 
β2- αδρενεργικών αναστολέων, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τη χρήση 
τους. Αλληλεπίδραση με αναστολείς του CYP3A4: Τόσο η φουροϊκή φλουτικαζόνη 
όσο και η βιλαντερόλη αποβάλλονται ταχέως μέσω εκτεταμένου μεταβολισμού 
πρώτης διόδου με τη διαμεσολάβηση του ηπατικού κυτοχρώματος CYP3A4. Συνι-
στάται προσοχή κατά τη συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (π.χ., 
κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη, προϊόντα που περιέχουν κομπισιστάτη) καθώς υπάρ-
χει πιθανότητα αυξημένης συστηματικής έκθεσης τόσο στη φουροϊκή φλουτικαζό-
νη όσο και στη βιλαντερόλη. Η συγχορήγηση πρέπει να αποφεύγεται εκτός αν το 
όφελος υπερτερεί του αυξημένου κινδύνου συστηματικών ανεπιθύμητων ενερ-
γειών των κορτικοστεροειδών, στην οποία περίπτωση οι ασθενείς θα πρέπει να 
παρακολουθούνται για συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστερο-
ειδών. Πραγματοποιήθηκε επαναλαμβανόμενης δόσης μελέτη φαρμακευτικής 
αλληλεπίδρασης του CYP3A4 σε υγιή άτομα με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτι-
καζόνης/βιλαντερόλης (184/22 μικρογραμμάρια) και τον ισχυρό αναστολέα του 
CYP3A4 κετοκοναζόλη (400 mg). Η συγχορήγηση αύξησε τη μέση AUC(0-24) και 
Cmax της φουροϊκής φλουτικαζόνης κατά 36% και 33%, αντίστοιχα. Η αύξηση της 
έκθεσης στη φουροϊκή φλουτικαζόνη συσχετίστηκε με μία μείωση της τάξεως του 
27% της σταθμισμένης μέσης τιμής της κορτιζόλης ορού σε διάστημα 0-24 ωρών. 
Η συγχορήγηση αύξησε τη μέση AUC(0-t) και Cmax της βιλαντερόλης κατά 65% και 
22%, αντίστοιχα. Η αύξηση της έκθεσης στη βιλαντερόλη δεν συσχετίστηκε με 
αύξηση των σχετιζόμενων με τους β2-αγωνιστές συστηματικών επιδράσεων στην 
καρδιακή συχνότητα, το κάλιο αίματος ή το διάστημα QTcF. Αλληλεπίδραση με 
αναστολείς της P-γλυκοπρωτεΐνης: Η φουροϊκή φλουτικαζόνη και η βιλαντερόλη 
αποτελούν υποστρώματα της P-γλυκοπρωτεΐνης (P gp). Μία κλινική φαρμακολο-
γική μελέτη που διενεργήθηκε σε υγιή άτομα στα οποία συγχορηγήθηκε η βιλα-
ντερόλη και ο ισχυρός για την P-gp και μέτριος για το CYP3A4 αναστολέας βερα-
παμίλη, δεν κατέδειξε καμία σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της 
βιλαντερόλης. Δεν έχουν διενεργηθεί κλινικές φαρμακολογικές μελέτες με ειδι-
κό αναστολέα της P-gp και φουροϊκή φλουτικαζόνη. Συμπαθομιμητικά φαρμακευ-
τικά προϊόντα: Η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων συμπαθομιμητικών φαρμακευτικών 
προϊόντων (μεμονωμένα ή ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας) μπορεί να ενισχύ-
σει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από το συνδυασμό φουροϊκής 
φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Το Revinty Ellipta δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με άλλους μακράς δράσης β2-αδρενεργικούς αγωνιστές η φαρμα-
κευτικά προϊόντα που περιέχουν μακράς δράσης β2-αδρενεργικούς αγωνιστές. 
Παιδιατρικός πληθυσμός: Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί 
μόνο σε ενήλικες. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Μελέτες σε ζώα 
κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα σε εκθέσεις οι οποίες δεν 
είναι κλινικά σημαντικές (βλέπε παράγραφο 5.3). Δεν διατίθενται ή είναι περιορι-
σμένα τα δεδομένα από τη χρήση της φουροϊκής φλουτικαζόνης και της vilanterol 
trifenatate στις έγκυες γυναίκες. Η χορήγηση του συνδυασμού φουροϊκής φλουτι-
καζόνης/βιλαντερόλης σε έγκυες γυναίκες θα πρέπει να εξετάζεται μόνο αν το 
αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε δυνητικό 
κίνδυνο για το έμβρυο. Θηλασμός: Υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με την απέκκριση της φουροϊκής φλουτικαζόνης ή της vilanterol trifenatate και/ή 
των μεταβολιτών στο ανθρώπινο γάλα. Ωστόσο, άλλα κορτικοστεροειδή και β2-α-
γωνιστές ανιχνεύονται στο ανθρώπινο γάλα (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο κίνδυνος 
για τα νεογνά/βρέφη που θηλάζουν δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφα-
σιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί η θεραπεία με το συνδυασμό 
φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θη-
λασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα: Δεν 
υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη γονιμότητα σε ανθρώπους. Μελέτες σε ζώα 
δεν έδειξαν επίδραση του συνδυασμού φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης 
trifenatate στη γονιμότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότη-
τα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Η φουροϊκή φλουτικαζόνη ή η βιλαντε-
ρόλη δεν έχουν καμία ή έχουν ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και 
χειρισμού μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ 
ασφάλειας: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μεγάλες κλινικές δοκιμές του 
άσθματος και της ΧΑΠ για τον προσδιορισμό της συχνότητας εμφάνισης των ανε-
πιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζό-
νης/βιλαντερόλης. Στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για το άσθμα συμπεριλή-
φθηκαν συνολικά 7.034 ασθενείς σε μία συγκεντρωτική αξιολόγηση των 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για τη ΧΑΠ συμπε-
ριλήφθηκαν συνολικά 6.237 ασθενείς σε μία συγκεντρωτική αξιολόγηση των ανε-
πιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα 
με τη φουροϊκή φλουτικαζόνη και τη βιλαντερόλη ήταν κεφαλαλγία και ρινοφαρυγ-
γίτιδα. Με εξαίρεση την πνευμονία και τα κατάγματα, το προφίλ ασφάλειας ήταν 
παρόμοιο στους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ. Κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών, 
πνευμονία και κατάγματα παρατηρήθηκαν πιο συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ. Πίνα-
κας ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρατίθενται ανά 
κατηγορία οργανικού συστήματος και συχνότητα. Για την ταξινόμηση των συχνο-
τήτων, χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 
1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 
έως< 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000). Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, οι 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.

Κατηγορία/Οργανικό 
σύστημα Ανεπιθύμητες ενέργειες Συχνότητα

Λοιμώξεις και παρασι-
τώσεις

Πνευμονία*, Λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού, Βρογχίτιδα, Γρίπη, 
Καντιντίαση του στόματος και του 
φάρυγγα

Συχνή

Διαταραχές του ανοσοποι-
ητικού συστήματος

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, 
συμπεριλαμβανομένης αναφυλαξίας, 
αγγειοοιδήματος, εξανθήματος και 
κνίδωσης

Σπάνια

Διαταραχές του μεταβολι-
σμού και της θρέψης Υπεργλυκαιμία Όχι συχνή

Ψυχιατρικές διαταραχές Άγχος Σπάνια

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία Πολύ 
συχνή

Τρόμος Σπάνια

Οφθαλμικές διαταραχές Όραση θαμπή (βλέπε παράγραφο 4.4) Όχι συχνή

Καρδιακές διαταραχές
Έκτακτες συστολές Όχι συχνή

Αίσθημα παλμών, Ταχυκαρδία Σπάνια

Διαταραχές του ανα-
πνευστικού συστήματος, 
του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Ρινοφαρυγγίτιδα Πολύ 
συχνή

Στοματοφαρυγγικό άλγος, Παραρρι-
νοκολπίτιδα, Φαρυγγίτιδα, Ρινίτιδα, 
Βήχας, Δυσφωνία

Συχνή

Παράδοξος βρογχόσπασμος Σπάνια

Διαταραχές του γαστρε-
ντερικού Κοιλιακό άλγος Συχνή

Διαταραχές του μυοσκε-
λετικού συστήματος και 
του συνδετικού ιστού

Αρθραλγία, Οσφυαλγία, Κατάγματα**, 
Μυϊκοί σπασμοί Συχνή

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Πυρεξία Συχνή

*, ** Βλέπε παρακάτω «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών»
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: *Πνευμονία (βλέπε παρά-
γραφο 4.4): Σε μία ενιαία ανάλυση των δύο επαναληπτικών μελετών ενός έτους 
σε μέτρια έως βαριά ΧΑΠ (μέσος προβλεπόμενος FEV1 μετά το βρογχοδιασταλ-
τικό κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση 45%, τυπική απόκλιση (SD) 13%) με 
παροξυσμό κατά το προηγούμενο έτος (n = 3255), ο αριθμός των εκδηλώσεων 
πνευμονίας ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 97.9 για την FF/VI 184/22, 85.7 για την 
FF/VI 92/22 και 42.3 για την ομάδα VI 22. Για σοβαρή πνευμονία ο αντίστοιχος 
αριθμός των συμβάντων ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 33.6, 35.5 και 7.6 αντίστοι-
χα, ενώ για σοβαρή πνευμονία οι αντίστοιχες εκδηλώσεις ανά 1000 έτη ασθενών 
ήταν 35.1 για την FF/VI 184/22, 42.9 για την FF/VI 92 /22, 12.1 για την VI 22. 
Τέλος, οι προσαρμοσμένες στην έκθεση περιπτώσεις θανατηφόρας πνευμονίας 
ήταν 8.8 για την FF/VI 184/22 έναντι 1.5 για την FF/VI 92/22 και 0 για την VI 22. 
Σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη (SUMMIT) σε συμμετέχοντες με 
μέτρια ΧΑΠ (μέσο ποσοστό FEV1 μετά το βρογχοδιασταλτικό κατά την προκαταρ-
κτική αξιολόγηση 60%, SD 6%) και ιστορικό ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διαγγειακής νόσου, η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας με τη FF/VI, τη FF, τη VI 
και το εικονικό φάρμακο είχε ως εξής: ανεπιθύμητα συμβάντα (6%, 5%, 4%, 5%), 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα (3%, 4%, 3%, 3%), αξιολογημένοι θάνατοι λόγω 
πνευμονίας κατά τη θεραπεία (0,3%, 0,2%, 0,1%, 0,2%), ενώ τα προσαρμοσμέ-
να ως προς την έκθεση ποσοστά (ανά 1.000 έτη θεραπείας) ήταν: ανεπιθύμητα 
συμβάντα (39,5, 42,4, 27,7, 38,4), σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα (22,4, 25,1, 
16,4, 22,2), αξιολογημένοι θάνατοι λόγω πνευμονίας κατά τη θεραπεία (1,8, 1,5, 
0,9, 1,4), αντιστοίχως. Σε μία ενιαία ανάλυση των 11 μελετών στο άσθμα (7.034 
ασθενείς), η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 18.4 
για την FF/VI 184/22 έναντι 9.6 για την FF/VI 92/22 και 8.0 για την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου. **Κατάγματα: Σε δύο πανομοιότυπες μελέτες διάρκειας 12 
μηνών που διενεργήθηκαν σε ένα σύνολο 3.255 ασθενών με ΧΑΠ, η συχνότητα 
εμφάνισης οστικών καταγμάτων συνολικά ήταν χαμηλή σε όλες τις ομάδες θερα-
πείας, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε όλες τις ομάδες του Revinty Ellipta 
(2%) σε σχέση με την ομάδα της βιλαντερόλης των 22 μικρογραμμαρίων (<1%). 
Παρόλο που παρατηρήθηκαν περισσότερα κατάγματα στις ομάδες του Revinty 
Ellipta σε σχέση με την ομάδα της βιλαντερόλης των 22 μικρογραμμαρίων, τα 
κατάγματα που κατά κανόνα σχετίζονται με τη χρήση κορτικοστεροειδών (π.χ., 
συμπίεση νωτιαίου μυελού /κατάγματα θωρακοσφυϊκών σπονδύλων, κατάγματα 
ισχίου και κοτύλης) εμφανίστηκαν σε <1% των σκελών θεραπείας με Revinty 
Ellipta και βιλαντερόλη. Στη μελέτη SUMMIT, η συχνότητα εμφάνισης όλων των 
συμβάντων κατάγματος με τη FF/VI, τη FF, τη VI και το εικονικό φάρμακο ήταν 2% 
σε κάθε σκέλος – το ποσοστό των καταγμάτων που συνήθως σχετίζονται με τη 
χρήση ICS ήταν μικρότερο από 1% σε κάθε σκέλος. Τα προσαρμοσμένα ως προς 
την έκθεση ποσοστά (ανά 1.000 έτη θεραπείας) για το σύνολο των συμβάντων 
κατάγματος ήταν 13,6, 12,8, 13,2, 11,5 αντιστοίχως – το ποσοστό των καταγμά-
των που συνήθως σχετίζονται με τη χρήση ICS ήταν 3,4, 3,9, 2,4, 2,1 αντιστοίχως. 
Σε μία ενιαία ανάλυση 11 μελετών για το άσθμα (7.034 ασθενείς), η συχνότητα 
εμφάνισης καταγμάτων ήταν <1% και συνήθως συνδέονταν με τραυματισμό. 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογού-



μενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπι-
θύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται 
παρακάτω. Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 
Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 2132040380/337 Φαξ: + 30 2106549585 Ιστότο-
πος: http://www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία: Συμπτώματα και σημεία: Η υπερδο-
σολογία από το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης μπορεί να 
προκαλέσει σημεία και συμπτώματα λόγω της δράσης των επιμέρους συστατικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν παρατηρηθεί με υπερδοσολογία από 
άλλους β2-αγωνιστές και σύμφωνα με τις γνωστές επιδράσεις της κατηγορίας 
των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (βλέπε παράγραφο 4.4). Αντιμετώπιση: 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την υπερδοσολογία από το συνδυασμό 
φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Αν συμβεί υπερδοσολογία, ο ασθενής 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υποστηρικτικά με την κατάλληλη παρακολούθηση 
κατά περίπτωση. Ο καρδιοεκλεκτικός β-αποκλεισμός θα πρέπει να εξετάζεται 
μόνο για σημαντικές επιδράσεις υπερδοσολογίας από βιλαντερόλη, οι οποίες 
είναι κλινικά ανησυχητικές και δεν ανταποκρίνονται σε υποστηρικτικά μέτρα. Τα 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καρδιοεκλεκτικούς β-αναστολείς θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό βρογχόσπασμου. 
Η περαιτέρω αντιμετώπιση θα πρέπει να βασίζεται στις κλινικές ενδείξεις ή τις 
συστάσεις του εθνικού κέντρου δηλητηριάσεων, εφόσον υπάρχουν. 5. ΦΑΡΜΑ-
ΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική 
κατηγορία: Φάρμακα για αποφρακτικές νόσους των αεροφόρων οδών, Αδρενεργι-
κά σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή ή άλλα φάρμακα εξαιρουμένων των αντι-
χοληνεργικών, Κωδικός ATC: R03AK10. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
6.1 Κατάλογος εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη, Στεατικό μαγνήσιο 6.2 Aσυμβα-
τότητες: Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής κατά τη 
χρήση μετά το άνοιγμα του δίσκου: 6 εβδομάδες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις 
κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 
25°C. Αν φυλάσσεται σε ψυγείο, η συσκευή εισπνοών θα πρέπει να αφήνεται να 
επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη χρήση. 
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία ώστε να προστατεύεται από την υγρα-
σία. Γράψτε την ημερομηνία που πρέπει να απορριφθεί η συσκευή εισπνοών, στο 
χώρο που παρέχεται στην ετικέτα. Η ημερομηνία πρέπει να προστεθεί μόλις η 
συσκευή εισπνοών αφαιρεθεί από το δίσκο. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέ-
κτη: Η συσκευή εισπνοών αποτελείται από ένα σώμα χρώματος ανοικτού γκρι, 
ένα κάλυμμα επιστομίου χρώματος κίτρινου και ένα δοσομετρητή, συσκευασμένα 
σε δίσκο από φύλλο αλουμινίου που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό από 
silica gel. Ο δίσκος είναι σφραγισμένος με αφαιρούμενο κάλυμμα από φύλλο αλου-
μινίου. Η συσκευή εισπνοών είναι μία πολυσύνθετη συσκευή που αποτελείται από 
πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πολυοξυμεθυλένιο, τερε-
φθαλικό πολυβουτυλένιο, ακρυλονιτρικό βουταδιενικό στυρένιο, πολυανθρακικό 
και ανοξείδωτο χάλυβα. Η συσκευή εισπνοών περιέχει δύο ταινίες από φύλλο 
αλουμινίου 14 ή 30 δόσεων. Συσκευασίες Συσκευών Εισπνοών των 14 ή 30 δό-
σεων. Πολλαπλή συσκευασία Συσκευών Εισπνοών των 3 x 30 δόσεων. Μπορεί να 
μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης: 
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται 
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited. 12 Riverwalk, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
EU/1/14/929/001. EU/1/14/929/002. EU/1/14/929/003 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΏΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΏΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 02 Μαΐου 
2014. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 26 Ιουλίου 2018 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ TOY ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 21-10-2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το 
παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Revinty Ellipta 184 μικρο-
γραμμάρια/22 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή σε δόσεις. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η παρεχόμενη δόση κάθε εφάπαξ εισπνοής (η δόση που 
εξέρχεται από το επιστόμιο) είναι 184 μικρογραμμάρια φουροϊκής φλουτικαζόνης 
και 22 μικρογραμμάρια βιλαντερόλης (ως trifenatate). Αυτό αντιστοιχεί σε προκα-
θορισμένη δόση 200 μικρογραμμαρίων φουροϊκής φλουτικαζόνης και 25 μικρο-
γραμμαρίων βιλαντερόλης (ως trifenatate). Έκδοχα με γνωστές δράσεις: Κάθε 
παρεχόμενη δόση περιέχει περίπου 25 mg λακτόζης μονοϋδρικής. Για τον πλήρη 
κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις 
για εισπνοή, σε δόσεις. (Κόνις για εισπνοή). Λευκή κόνις σε συσκευή εισπνοών 
χρώματος ανοικτού γκρι, με κάλυμμα επιστομίου χρώματος κίτρινου και δοσο-
μετρητή. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Άσθμα: Το 
Revinty Ellipta ενδείκνυται για την τακτική αντιμετώπιση του άσθματος σε ενήλι-
κες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω στους οποίους η χρήση ενός φαρμα-
κευτικού προϊόντος συνδυασμού (μακράς δράσης β2-αγωνιστής και εισπνεόμενο 
κορτικοστεροειδές) είναι κατάλληλη. • ασθενείς που δεν ελέγχονται επαρκώς 
με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και «κατ’ επίκληση» εισπνεόμενους βραχείας 
δράσης β2-αγωνιστές. • ασθενείς που έχουν ήδη ελεγχθεί επαρκώς με εισπνε-
όμενο κορτικοστεροειδές και με β2-αγωνιστή μακράς δράσης. 4.2 Δοσολογία και 
τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Άσθμα: Οι ασθενείς με άσθμα θα πρέπει να λαμ-
βάνουν το Revinty Ellipta στην περιεκτικότητα που περιέχει την κατάλληλη δόση 
φουροϊκής φλουτικαζόνης (FF) για τη σοβαρότητα της νόσου τους. Οι συνταγο-
γράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ασθενείς με άσθμα, 100 μικρογραμμάρια 
φουροϊκής φλουτικαζόνης (FF) άπαξ ημερησίως ισοδυναμούν με περίπου 250 
μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης (FP) δύο φορές την ημέρα, ενώ 200 
μικρογραμμάρια FF άπαξ ημερησίως ισοδυναμούν με περίπου 500 μικρογραμ-
μάρια FP δύο φορές την ημέρα. Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω: 
Θα πρέπει να εξετάζεται χορήγηση αρχικής δόσης μίας εισπνοής Revinty Ellipta 

92/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 
ετών και άνω που απαιτούν μία χαμηλή έως μεσαία δόση εισπνεόμενου κορτικο-
στεροειδούς σε συνδυασμό με ένα μακράς δράσης β2-αγωνιστή. Αν οι ασθενείς 
δεν ελέγχονται επαρκώς με το Revinty Ellipta των 92/22 μικρογραμμαρίων η δόση 
μπορεί να αυξηθεί σε 184/22 μικρογραμμάρια, η οποία μπορεί να παρέχει πρό-
σθετη βελτίωση στον έλεγχο του άσθματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να επαναξιο-
λογούνται τακτικά από επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, ώστε 
η περιεκτικότητα του συνδυασμού φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης που 
λαμβάνουν να εξακολουθεί να είναι η βέλτιστη και μεταβάλλεται μόνο μετά από 
ιατρική συμβουλή. Η δόση θα πρέπει να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο με το 
οποίο διατηρείται αποτελεσματικός έλεγχος των συμπτωμάτων. Το Revinty Ellipta 
184/22 μικρογραμμαρίων θα πρέπει να εξετάζεται για ενήλικες και εφήβους ηλι-
κίας 12 ετών και άνω που απαιτούν υψηλότερη δόση εισπνεόμενου κορτικοστερο-
ειδούς σε συνδυασμό με ένα μακράς δράσης β2-αγωνιστή. Η μέγιστη συνιστώμενη 
δόση είναι Revinty Ellipta 184/22 μικρογραμμάρια άπαξ ημερησίως. Οι ασθενείς 
συνήθως εμφανίζουν βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας εντός 15 λεπτών 
από την εισπνοή του Revinty Ellipta. Ωστόσο, ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται 
ότι η τακτική καθημερινή χρήση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του ελέγχου 
των συμπτωμάτων του άσθματος και ότι η χρήση πρέπει να συνεχιστεί ακόμα 
και όταν είναι ασυμπτωματικός. Εάν προκύψουν συμπτώματα κατά την περίοδο 
μεταξύ των δόσεων, για την άμεση ανακούφιση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
εισπνεόμενος β2-αγωνιστής βραχείας δράσης Παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών: 
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Revinty Ellipta σε παιδιά ηλικίας κάτω 
των 12 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί για την ένδειξη του άσθματος.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμένοι (>65 ετών): 
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό (βλέπε πα-
ράγραφο 5.2). Νεφρική δυσλειτουργία: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης 
στον συγκεκριμένο πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία: 
Μελέτες σε άτομα με ήπια, μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία έδειξαν 
αύξηση της συστηματικής έκθεσης στη φουροϊκή φλουτικαζόνη (Cmax και AUC) 
(βλέπε παράγραφο 5.2). Πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χορήγηση σε 
ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, οι οποίοι μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο εμφάνισης συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα 
κορτικοστεροειδή. Για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία η 
μέγιστη δόση είναι 92/22 μικρογραμμάρια (βλέπε παράγραφο 4.4). Τρόπος χορή-
γησης: Το Revinty Ellipta είναι αποκλειστικά για εισπνεόμενη χρήση. Θα πρέπει να 
χορηγείται την ίδια ώρα της ημέρας κάθε μέρα. Η τελική απόφαση σχετικά με τη 
χορήγηση βραδινής ή πρωινής δόσης θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με την 
κρίση του ιατρού. Εάν παραλειφθεί μία δόση, η επόμενη δόση θα πρέπει να λη-
φθεί στη συνήθη ώρα την επόμενη ημέρα. Εάν φυλάσσεται σε ψυγείο, η συσκευή 
εισπνοών θα πρέπει να αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου του-
λάχιστον μία ώρα πριν από τη χρήση. Όταν η συσκευή εισπνοών χρησιμοποιείται 
για πρώτη φορά, δεν υπάρχει ανάγκη ελέγχου της σωστής λειτουργίας ή ανάγκη 
ειδικής προετοιμασίας για τη χρήση. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι αναλυτικές 
οδηγίες. Η συσκευή εισπνοών Ellipta συσκευάζεται σε ένα δίσκο που περιέχει ένα 
φακελίσκο με αφυγραντικό για μείωση της υγρασίας. Ο φακελίσκος με το αφυγρα-
ντικό πρέπει να απορρίπτεται και δεν πρέπει να ανοίγεται, να καταναλώνεται ή να 
εισπνέεται. Ο ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται να μην ανοίξει το δίσκο μέχρι να 
είναι έτοιμος να εισπνεύσει τη δόση. Όταν η συσκευή εισπνοών αφαιρείται από 
το δίσκο της, θα βρίσκεται στην «κλειστή» θέση. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά 
από” πρέπει να είναι γραμμένη στην ετικέτα της συσκευής εισπνοών στο χώρο 
που παρέχεται. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” είναι 6 εβδομάδες από την 
ημερομηνία ανοίγματος του δίσκου. Μετά την ημερομηνία αυτή η συσκευή εισπνο-
ών δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Ο δίσκος μπορεί να απορριφθεί μετά 
το πρώτο άνοιγμα. Μετά την εισπνοή, οι ασθενείς θα πρέπει να ξεπλένουν το 
στόμα τους με νερό χωρίς να καταπιούν. Οι αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν 
για τη συσκευή εισπνοών Ellipta 30 δόσεων (επαρκεί για 30 ημέρες) ισχύουν επί-
σης και για τη συσκευή εισπνοών Ellipta των 14 δόσεων (επαρκεί για 14 ημέρες).
Οδηγίες χρήσεως 
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε. Αν το κάλυμμα της συσκευής ει-
σπνοών ανοιχτεί και κλειστεί χωρίς να εισπνευστεί το φάρμακο, η δόση θα χαθεί. 
Η χαμένη δόση θα παραμείνει με ασφάλεια στο εσωτερικό της συσκευής εισπνο-
ών, αλλά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για εισπνοή. Δεν είναι δυνατή η τυχαία 
λήψη επιπλέον ποσότητας φαρμάκου ή διπλής δόσης με μία εισπνοή.

2. Τρόπος προετοιμασίας της δόσης: Ανοίξτε το κάλυμμα όταν είσαστε έτοιμοι 
να εισπνεύσετε μία δόση. Μην ανακινείτε τη συσκευή εισπνοών. Μετακινήστε 
το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Το φάρμακο είναι πλέον 

Τα χείλη σας εφαρμόζουν πάνω 
στο ανατομικό σχήμα του 
επιστομίου για την εισπνοή.

Μην φράζετε τον αεραγωγό 
με τα δάχτυλά σας.

Κάλυμμα
Κάθε φορά που το 
ανοίγετε, ετοιμάζετε 
μία δόση του φαρμάκου.

Δοσομετρητής
Δείχνει πόσες δόσεις φαρμάκου απομένουν 
στην συσκευή εισπνοών.
Πριν από την αρχική χρήση της συσκευής 
εισπνοών δείχνει ακριβώς 30 δόσεις.
Μετράει αντίστροφα κατά 1 κάθε φορά που 
ανοίγεται το κάλυμμα.
Όταν έχουν απομείνει λιγότερες από 10 
δόσεις, το μισό τμήμα του δοσομετρητή 
εμφανίζεται κόκκινο.
Αφότου χρησιμοποιήσετε την τελευταία δόση, 
το μισό τμήμα του δοσομετρητή εμφανίζεται 
κόκκινο και αναγράφεται ο αριθμός 0. Η 
συσκευή εισπνοών σας είναι πλέον άδεια.
Αν ανοίξετε το κάλυμμα μετά από αυτό, το 
χρώμα του δοσομετρητή θα αλλάξει από μισό 
κόκκινο σε όλο κόκκινο.



έτοιμο για εισπνοή. Ο δοσομετρητής μετρά αντίστροφα κατά 1 για επιβεβαίω-
ση. Αν ο δοσομετρητής δεν μετρήσει αντίστροφα καθώς ακούγεται το «κλικ», 
το φάρμακο δεν θα χορηγηθεί από τη συσκευή εισπνοών. Επιστρέψτε τη σε ένα 
φαρμακοποιό για να σας συμβουλέψει.

3. Πώς να εισπνεύσετε το φάρμακο: Κρατήστε τη συσκευή εισπνοών μακριά από 
το στόμα σας και εκπνεύστε στο βαθμό που αισθάνεστε άνετα. Μην εκπνέετε 
μέσα στη συσκευή εισπνοών. Τοποθετήστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη σας 
και κλείστε τα χείλη σας σφιχτά γύρω από αυτό. Μην φράζετε τους αεραγωγούς 
με τα δάχτυλά σας. Πάρτε μία μακρά, σταθερή, βαθιά εισπνοή. Κρατήστε την ανα-
πνοή σας για όσο το δυνατόν περισσότερο (τουλάχιστον 3-4 δευτερόλεπτα). • 
Απομακρύνετε τη συσκευή εισπνοών από το στόμα σας. • Εκπνεύστε αργά και 
απαλά.

 

Είναι πιθανό να μην μπορέσετε να γευτείτε ή να αισθανθείτε το φάρμακο, ακόμη 
και όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εισπνοών σωστά. Εάν θέλετε να καθαρίσετε 
το επιστόμιο της συσκευής εισπνοών, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό χαρτομάντιλο, 
πριν το κλείσιμο του καλύμματος.
4. Κλείστε τη συσκευή εισπνοών και ξεπλύνετε το στόμα σας. Σπρώξτε το κά-
λυμμα προς τα επάνω όσο περισσότερο γίνεται για να καλύψετε το επιστόμιο. 
Ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό μετά τη χρήση της συσκευής εισπνοών, μην το 
καταπιείτε. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών 
όπως ο ερεθισμός του στόματος ή του φάρυγγα.
4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση: Επιδείνωση νόσου: Ο συνδυασμός φουροϊκής φλου-
τικαζόνης/βιλαντερόλης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 
οξέων συμπτωμάτων άσθματος, που απαιτούν ένα βραχείας δράσης βρογχοδια-
σταλτικό παράγοντα. Η αυξανόμενη χρήση βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης 
για την ανακούφιση από συμπτώματα υποδηλώνει επιδείνωση του ελέγχου και οι 
ασθενείς θα πρέπει να επανεξετάζονται από ιατρό. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να 
σταματούν τη θεραπεία με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης 
για την αντιμετώπιση του άσθματος, χωρίς ιατρική επίβλεψη καθώς τα συμπτώμα-
τα μπορεί να επανεμφανιστούν μετά τη διακοπή. Σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα 
που σχετίζονται με το άσθμα και παροξυσμοί μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Θα 
πρέπει να ζητηθεί από τους ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία αλλά να ζητή-
σουν ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα του άσθματος παραμένουν εκτός 
ελέγχου ή εάν επιδεινωθούν μετά την έναρξη της θεραπείας με Revinty Ellipta. 
Παράδοξος βρογχόσπασμος: Μετά τη χορήγηση της δόσης μπορεί να εμφανιστεί 
παράδοξος βρογχόσπασμος συνοδευόμενος από μία άμεση αύξηση του συριγ-
μού. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με εισπνεόμενο βρογχοδιασταλτι-
κό βραχείας δράσης. Το Revinty Ellipta θα πρέπει να διακοπεί άμεσα και να αξιο-
λογηθεί ο ασθενής και, αν κριθεί απαραίτητο, να ξεκινήσει εναλλακτική θεραπεία. 
Καρδιαγγειακές επιδράσεις: Καρδιαγγειακές επιδράσεις όπως καρδιακές αρ-
ρυθμίες, π.χ. υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και έκτακτες συστολές μπορεί να παρατη-
ρηθούν με συμπαθομιμητικά φαρμακευτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένου του 
Revinty Ellipta. Σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε συμμετέχοντες 
με μέτρια ΧΑΠ και ιστορικό ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, 
δεν παρατηρήθηκε αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων στους 
ασθενείς που λάμβαναν φουροϊκή φλουτικαζόνη/βιλαντερόλη έναντι αυτών που 
λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, ο συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/
βιλαντερόλης θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή 
καρδιαγγειακή νόσο ή ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού, θυρεοτοξίκωση, μη δι-
ορθωμένη υποκαλιαιμία ή σε ασθενείς με προδιάθεση για χαμηλά επίπεδα καλίου 
στον ορό. Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία: Για ασθενείς με μέτρια έως σοβα-
ρή ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιείται η δόση των 92/22 μικρο-
γραμμαρίων και οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για την εμφάνιση 
συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή 
(βλέπε παράγραφο 5.2). Συστηματικές επιδράσεις κορτικοστεροειδών: Συστημα-
τικές επιδράσεις μπορεί να παρουσιαστούν με οποιοδήποτε εισπνεόμενο κορτι-
κοστεροειδές, ιδιαίτερα αν χορηγείται σε υψηλές δόσεις για μεγάλες περιόδους. 
Αυτές οι επιδράσεις είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συμβούν σε σχέση με τα από 
του στόματος κορτικοστεροειδή. Οι πιθανές συστηματικές επιδράσεις περιλαμ-
βάνουν σύνδρομο Cushing, χαρακτηριστικά συνδρόμου που προσομοιάζει με σύν-
δρομο Cushing, καταστολή των επινεφριδίων, μείωση της οστικής πυκνότητας, 
καθυστερημένη ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους, καταρράκτης και γλαύκωμα και 
σπανιότερα μία σειρά ψυχολογικών ή συμπεριφορικών επιδράσεων συμπεριλαμ-

βανομένων ψυχοκινητικής υπερδραστηριότητας, διαταραχές ύπνου, άγχος, κατά-
θλιψη ή επιθετικότητα (ιδιαίτερα σε παιδιά). Ο συνδυασμός φουροϊκής φλουτικα-
ζόνης/βιλαντερόλης θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με 
πνευμονική φυματίωση ή σε ασθενείς με χρόνιες ή μη αντιμετωπιζόμενες λοιμώ-
ξεις. Οπτική διαταραχή: Ενδέχεται να αναφερθεί οπτική διαταραχή με τη συστη-
ματική και τοπική χρήση κορτικοστεροειδών. Εάν ένας ασθενής παρουσιάζει συ-
μπτώματα, όπως θαμπή όραση ή άλλες οπτικές διαταραχές, τότε θα πρέπει να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο παραπομπής του ασθενούς σε οφθαλμίατρο για την 
αξιολόγηση των πιθανών αιτιών που ενδέχεται να περιλαμβάνουν καταρράκτη, 
γλαύκωμα ή σπάνιες ασθένειες, όπως κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδο-
πάθεια (ΚΟΧΑ) και που έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση συστηματικών και τοπικών 
κορτικοστεροειδών. Υπεργλυκαιμία: Έχουν υπάρξει αναφορές αυξήσεων των 
επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σε διαβητικούς ασθενείς και αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με ιστορικό σακχαρώδους δια-
βήτη. Πνευμονία σε ασθενείς με ΧΑΠ: Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης της 
πνευμονίας, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας που απαιτεί νοσηλεία, έχει 
παρατηρηθεί σε ασθενείς με ΧΑΠ που λαμβάνουν εισπνεόμενα κορτικοστεροει-
δή. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αυξημένου κινδύνου πνευμονίας με την αύξηση 
της δόσης στεροειδών, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα σε όλες τις 
μελέτες. Δεν υπάρχουν οριστικές κλινικές ενδείξεις για διαφορές εντός της κα-
τηγορίας ως προς το μέγεθος του κινδύνου πνευμονίας μεταξύ προϊόντων ει-
σπνεόμενων κορτικοστεροειδών. Οι γιατροί θα πρέπει να παραμένουν σε εγρή-
γορση για πιθανή ανάπτυξη πνευμονίας σε ασθενείς με ΧΑΠ καθώς τα κλινικά 
χαρακτηριστικά αυτών των λοιμώξεων επικαλύπτονται με τα συμπτώματα των 
παροξύνσεων της ΧΑΠ. Οι παράγοντες κινδύνου για πνευμονία σε ασθενείς με 
ΧΑΠ περιλαμβάνουν το κάπνισμα, τη μεγαλύτερη ηλικία, το χαμηλό δείκτη μάζας 
σώματος (ΔΜΣ) και τη σοβαρή ΧΑΠ. Πνευμονία σε ασθενείς με άσθμα: Η συχνό-
τητα εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς με άσθμα ήταν συχνή στην υψηλότερη 
δόση. Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς με άσθμα που έλαβαν 
συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης 184/22 μικρογραμμαρίων 
ήταν αριθμητικά υψηλότερη σε σχέση με αυτούς που έλαβαν το συνδυασμό φου-
ροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης των 92/22 μικρογραμμαρίων ή εικονικό φάρ-
μακο (βλέπε παράγραφο 4.8). Δεν εντοπίστηκαν παράγοντες κινδύνου. Έκδοχα: 
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ολι-
κή έλλειψη λακτάσης ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης γαλακτόζης δεν πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα 
φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Κλινικά σημαντικές 
φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βι-
λαντερόλης σε κλινικές δόσεις θεωρούνται μη πιθανές λόγω των χαμηλών συ-
γκεντρώσεων που επιτυγχάνονται στο πλάσμα μετά την εισπνοή της δόσης. Αλ-
ληλεπίδραση με β-αναστολείς: Οι β2-αδρενεργικοί αναστολείς μπορεί να 
εξασθενίσουν ή να ανταγωνίζονται τη δράση των β2-αδρενεργικών αγωνιστών. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση μη εκλεκτικών και εκλεκτικών β2-α-
δρενεργικών αναστολέων, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τη χρήση τους. 
Αλληλεπίδραση με αναστολείς του CYP3A4: Τόσο η φουροϊκή φλουτικαζόνη όσο 
και η βιλαντερόλη αποβάλλονται ταχέως μέσω εκτεταμένου μεταβολισμού πρώ-
της διόδου με τη διαμεσολάβηση του ηπατικού κυτοχρώματος CYP3A4. Συνιστά-
ται προσοχή κατά τη συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (π.χ., 
κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη, προϊόντα που περιέχουν κομπισιστάτη) καθώς υπάρ-
χει πιθανότητα αυξημένης συστηματικής έκθεσης τόσο στη φουροϊκή φλουτικαζό-
νη όσο και στη βιλαντερόλη. Η συγχορήγηση πρέπει να αποφεύγεται εκτός αν το 
όφελος υπερτερεί του αυξημένου κινδύνου συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργει-
ών των κορτικοστεροειδών, στην οποία περίπτωση οι ασθενείς θα πρέπει να 
παρακολουθούνται για συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστερο-
ειδών. Πραγματοποιήθηκε επαναλαμβανόμενης δόσης μελέτη φαρμακευτικής 
αλληλεπίδρασης του CYP3A4 σε υγιή άτομα με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτι-
καζόνης/βιλαντερόλης (184/22 μικρογραμμάρια) και τον ισχυρό αναστολέα του 
CYP3A4 κετοκοναζόλη (400 mg). Η συγχορήγηση αύξησε τη μέση AUC(0-24) και 
Cmax της φουροϊκής φλουτικαζόνης κατά 36% και 33%, αντίστοιχα. Η αύξηση της 
έκθεσης στη φουροϊκή φλουτικαζόνη συσχετίστηκε με μία μείωση της τάξεως του 
27% της σταθμισμένης μέσης τιμής της κορτιζόλης ορού σε διάστημα 0-24 ωρών. 
Η συγχορήγηση αύξησε τη μέση AUC(0-t) και Cmax της βιλαντερόλης κατά 65% και 
22%, αντίστοιχα. Η αύξηση της έκθεσης στη βιλαντερόλη δεν συσχετίστηκε με 
αύξηση των σχετιζόμενων με τους β2-αγωνιστές συστηματικών επιδράσεων στην 
καρδιακή συχνότητα, το κάλιο αίματος ή το διάστημα QTcF. Αλληλεπίδραση με 
αναστολείς της P-γλυκοπρωτεΐνης: Η φουροϊκή φλουτικαζόνη και η βιλαντερόλη 
αποτελούν υποστρώματα της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp). Μία κλινική φαρμακολο-
γική μελέτη που διενεργήθηκε σε υγιή άτομα στα οποία συγχορηγήθηκε η βιλα-
ντερόλη και ο ισχυρός για την P-gp και μέτριος για το CYP3A4 αναστολέας βερα-
παμίλη, δεν κατέδειξε καμία σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της 
βιλαντερόλης. Δεν έχουν διενεργηθεί κλινικές φαρμακολογικές μελέτες με ειδι-
κό αναστολέα της P-gp και φουροϊκή φλουτικαζόνη. Συμπαθομιμητικά φαρμακευ-
τικά προϊόντα: Η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων συμπαθομιμητικών φαρμακευτικών 
προϊόντων (μεμονωμένα ή ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας) μπορεί να ενισχύ-
σει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από το συνδυασμό φουροϊκής 
φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Το Revinty Ellipta δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με άλλους μακράς δράσης β2- αδρενεργικούς αγωνιστές η φαρμα-
κευτικά προϊόντα που περιέχουν μακράς δράσης β2-αδρενεργικούς αγωνιστές. 
Παιδιατρικός πληθυσμός: Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί 
μόνο σε ενήλικες. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Μελέτες σε ζώα 
κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα σε εκθέσεις οι οποίες δεν 
είναι κλινικά σημαντικές (βλέπε παράγραφο 5.3). Δεν διατίθενται ή είναι περιορι-
σμένα τα δεδομένα από τη χρήση της φουροϊκής φλουτικαζόνης και της vilanterol 
trifenatate στις έγκυες γυναίκες. Η χορήγηση του συνδυασμού φουροϊκής φλουτι-
καζόνης/βιλαντερόλης σε έγκυες γυναίκες θα πρέπει να εξετάζεται μόνο αν το 
αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε δυνητικό 
κίνδυνο για το έμβρυο. Θηλασμός: Υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με 
την απέκκριση της φουροϊκής φλουτικαζόνης ή της vilanterol trifenatate και/ή των 
μεταβολιτών στο ανθρώπινο γάλα. Ωστόσο, άλλα κορτικοστεροειδή και β2-αγωνι-
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στές ανιχνεύονται στο ανθρώπινο γάλα (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο κίνδυνος για τα 
νεογνά/ βρέφη που θηλάζουν δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί 
εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί η θεραπεία με το συνδυασμό φουροϊ-
κής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού 
για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα: Δεν υπάρ-
χουν δεδομένα σχετικά με τη γονιμότητα σε ανθρώπους. Μελέτες σε ζώα δεν 
έδειξαν επίδραση του συνδυασμού φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης 
trifenatate στη γονιμότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα 
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Η φουροϊκή φλουτικαζόνη ή η βιλαντερό-
λη δεν έχουν καμία ή έχουν ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και 
χειρισμού μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ 
ασφάλειας: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μεγάλες κλινικές δοκιμές του 
άσθματος και της ΧΑΠ για τον προσδιορισμό της συχνότητας εμφάνισης των ανε-
πιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζό-
νης/βιλαντερόλης. Στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για το άσθμα συμπεριλή-
φθηκαν συνολικά 7.034 ασθενείς σε μία συγκεντρωτική αξιολόγηση των 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για τη ΧΑΠ συμπε-
ριλήφθηκαν συνολικά 6.237 ασθενείς σε μία συγκεντρωτική αξιολόγηση των ανε-
πιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα 
με τη φουροϊκή φλουτικαζόνη και τη βιλαντερόλη ήταν κεφαλαλγία και ρινοφαρυγ-
γίτιδα. Με εξαίρεση την πνευμονία και τα κατάγματα, το προφίλ ασφάλειας ήταν 
παρόμοιο στους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ. Κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών, 
πνευμονία και κατάγματα παρατηρήθηκαν πιο συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ. Πίνακας 
ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρατίθενται ανά κατη-
γορία οργανικού συστήματος και συχνότητα. Για την ταξινόμηση των συχνοτήτων, 
χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 
έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως< 
1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000). Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, οι ανεπι-
θύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.

Κατηγορία/Οργανικό 
σύστημα Ανεπιθύμητες ενέργειες Συχνότητα

Λοιμώξεις και παρασι-
τώσεις

Πνευμονία*, Λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού, Βρογχίτιδα, Γρίπη, 
Καντιντίαση του στόματος και του 
φάρυγγα

Συχνή

Διαταραχές του ανοσο-
ποιητικού συστήματος

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, 
συμπεριλαμβανομένης αναφυλαξίας, 
αγγειοοιδήματος, εξανθήματος και 
κνίδωσης

Σπάνια

Διαταραχές του 
μεταβολισμού και της 
θρέψης 

Υπεργλυκαιμία Όχι συχνή

Ψυχιατρικές διαταραχές Άγχος Σπάνια

Διαταραχές του νευρι-
κού συστήματος

Κεφαλαλγία Πολύ συχνή
Τρόμος Σπάνια

Οφθαλμικές διαταραχές Όραση θαμπή (βλέπε παράγραφο 
4.4) Όχι συχνή

Καρδιακές διαταραχές.
Έκτακτες συστολές Όχι συχνή
Αίσθημα παλμών, Ταχυκαρδία Σπάνια

Διαταραχές του 
αναπνευστικού συστή-
ματος, του θώρακα και 
του μεσοθωράκιου

Ρινοφαρυγγίτιδα Πολύ συχνή
Στοματοφαρυγγικό άλγος, Παραρρι-
νοκολπίτιδα, Φαρυγγίτιδα, Ρινίτιδα, 
Βήχας, Δυσφωνία

Συχνή

Παράδοξος βρογχόσπασμος Σπάνια
Διαταραχές του 
γαστρεντερικού Κοιλιακό άλγος Συχνή

Διαταραχές του μυο-
σκελετικού συστήματος 
και του συνδετικού 
ιστού

Αρθραλγία, Οσφυαλγία, Κατάγμα-
τα**, Μυϊκοί σπασμοί Συχνή

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Πυρεξία Συχνή

*, ** Βλέπε παρακάτω «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών»
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: *Πνευμονία (βλέπε παράγρα-
φο 4.4): Σε μία ενιαία ανάλυση των δύο επαναληπτικών μελετών ενός έτους σε 
μέτρια έως βαριά ΧΑΠ (μέσος προβλεπόμενος FEV1 μετά το βρογχοδιασταλτικό 
κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση 45%, τυπική απόκλιση (SD) 13%) με παρο-
ξυσμό κατά το προηγούμενο έτος (n = 3255), ο αριθμός των εκδηλώσεων πνευ-
μονίας ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 97.9 για την FF/VI 184/22, 85.7 για την FF/VI 
92/22 και 42.3 για την ομάδα VI 22. Για σοβαρή πνευμονία ο αντίστοιχος αριθμός 
των συμβάντων ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 33.6, 35.5 και 7.6 αντίστοιχα, ενώ 
για σοβαρή πνευμονία οι αντίστοιχες εκδηλώσεις ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 
35.1 για την FF/VI 184/22, 42.9 για την FF/VI 92 /22, 12.1 για την VI 22. Τέλος, οι 
προσαρμοσμένες στην έκθεση περιπτώσεις θανατηφόρας πνευμονίας ήταν 8.8 
για την FF/VI 184/22 έναντι 1.5 για την FF/VI 92/22 και 0 για την VI 22. Σε μια 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη (SUMMIT) σε συμμετέχοντες με μέτρια 
ΧΑΠ (μέσο ποσοστό FEV1 μετά το βρογχοδιασταλτικό κατά την προκαταρκτική 
αξιολόγηση 60%, SD 6%) και ιστορικό ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγ-

γειακής νόσου, η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας με τη FF/VI, τη FF, τη VI και 
το εικονικό φάρμακο είχε ως εξής: ανεπιθύμητα συμβάντα (6%, 5%, 4%, 5%), 
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα (3%, 4%, 3%, 3%), αξιολογημένοι θάνατοι λόγω 
πνευμονίας κατά τη θεραπεία (0,3%, 0,2%, 0,1%, 0,2%), ενώ τα προσαρμοσμέ-
να ως προς την έκθεση ποσοστά (ανά 1.000 έτη θεραπείας) ήταν: ανεπιθύμητα 
συμβάντα (39,5, 42,4, 27,7, 38,4), σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα (22,4, 25,1, 
16,4, 22,2), αξιολογημένοι θάνατοι λόγω πνευμονίας κατά τη θεραπεία (1,8, 1,5, 
0,9, 1,4), αντιστοίχως. Σε μία ενιαία ανάλυση των 11 μελετών στο άσθμα (7.034 
ασθενείς), η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 18.4 
για την FF/VI 184/22 έναντι 9.6 για την FF/VI 92/22 και 8.0 για την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου. **Κατάγματα: Σε δύο πανομοιότυπες μελέτες διάρκειας 12 
μηνών που διενεργήθηκαν σε ένα σύνολο 3.255 ασθενών με ΧΑΠ, η συχνότητα 
εμφάνισης οστικών καταγμάτων συνολικά ήταν χαμηλή σε όλες τις ομάδες θερα-
πείας, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε όλες τις ομάδες του Revinty Ellipta 
(2%) σε σχέση με την ομάδα της βιλαντερόλης των 22 μικρογραμμαρίων (<1%). 
Παρόλο που παρατηρήθηκαν περισσότερα κατάγματα στις ομάδες του Revinty 
Ellipta σε σχέση με την ομάδα της βιλαντερόλης των 22 μικρογραμμαρίων, τα 
κατάγματα που κατά κανόνα σχετίζονται με τη χρήση κορτικοστεροειδών (π.χ., 
συμπίεση νωτιαίου μυελού /κατάγματα θωρακοσφυϊκών σπονδύλων, κατάγματα 
ισχίου και κοτύλης) εμφανίστηκαν σε <1% των σκελών θεραπείας με Revinty 
Ellipta και βιλαντερόλη. Στη μελέτη SUMMIT, η συχνότητα εμφάνισης όλων των 
συμβάντων κατάγματος με τη FF/VI, τη FF, τη VI και το εικονικό φάρμακο ήταν 2% 
σε κάθε σκέλος – το ποσοστό των καταγμάτων που συνήθως σχετίζονται με τη 
χρήση ICS ήταν μικρότερο από 1% σε κάθε σκέλος. Τα προσαρμοσμένα ως προς 
την έκθεση ποσοστά (ανά 1.000 έτη θεραπείας) για το σύνολο των συμβάντων 
κατάγματος ήταν 13,6, 12,8, 13,2, 11,5 αντιστοίχως – το ποσοστό των καταγμά-
των που συνήθως σχετίζονται με τη χρήση ICS ήταν 3,4, 3,9, 2,4, 2,1 αντιστοίχως. 
Σε μία ενιαία ανάλυση 11 μελετών για το άσθμα (7.034 ασθενείς), η συχνότητα 
εμφάνισης καταγμάτων ήταν <1% και συνήθως συνδέονταν με τραυματισμό. 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογού-
μενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπι-
θύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται 
παρακάτω. Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 
Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 2132040380/337 Φαξ: + 30 2106549585 Ιστότο-
πος: http://www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία: Συμπτώματα και σημεία: Η υπερδο-
σολογία από το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης μπορεί να 
προκαλέσει σημεία και συμπτώματα λόγω της δράσης των επιμέρους συστατικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν παρατηρηθεί με υπερδοσολογία από 
άλλους β2-αγωνιστές και σύμφωνα με τις γνωστές επιδράσεις της κατηγορίας 
των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (βλέπε παράγραφο 4.4). Αντιμετώπιση: 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για την υπερδοσολογία από το συνδυασμό 
φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Αν συμβεί υπερδοσολογία, ο ασθενής 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υποστηρικτικά με την κατάλληλη παρακολούθηση 
κατά περίπτωση. Ο καρδιοεκλεκτικός β-αποκλεισμός θα πρέπει να εξετάζεται 
μόνο για σημαντικές επιδράσεις υπερδοσολογίας από βιλαντερόλη, οι οποίες 
είναι κλινικά ανησυχητικές και δεν ανταποκρίνονται σε υποστηρικτικά μέτρα. Τα 
φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καρδιοεκλεκτικούς β-αναστολείς θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό βρογχόσπασμου. 
Η περαιτέρω αντιμετώπιση θα πρέπει να βασίζεται στις κλινικές ενδείξεις ή τις 
συστάσεις του εθνικού κέντρου δηλητηριάσεων, εφόσον υπάρχουν. 5. ΦΑΡΜΑ-
ΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική 
κατηγορία: Φάρμακα για αποφρακτικές νόσους των αεροφόρων οδών, Αδρενεργι-
κά σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή ή άλλα φάρμακα εξαιρουμένων των αντι-
χοληνεργικών, Κωδικός ATC: R03AK10. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
6.1 Κατάλογος εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη. Στεατικό μαγνήσιο 6.2 Aσυμβα-
τότητες: Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής κατά τη 
χρήση μετά το άνοιγμα του δίσκου: 6 εβδομάδες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις 
κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 
25°C. Αν φυλάσσεται σε ψυγείο, η συσκευή εισπνοών θα πρέπει να αφήνεται να 
επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη χρήση. 
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία ώστε να προστατεύεται από την υγρα-
σία. Γράψτε την ημερομηνία που πρέπει να απορριφθεί η συσκευή εισπνοών, στο 
χώρο που παρέχεται στην ετικέτα. Η ημερομηνία πρέπει να προστεθεί μόλις η 
συσκευή εισπνοών αφαιρεθεί από το δίσκο. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέ-
κτη: Η συσκευή εισπνοών αποτελείται από ένα σώμα χρώματος ανοικτού γκρι, 
ένα κάλυμμα επιστομίου χρώματος κίτρινου και ένα δοσομετρητή, συσκευασμένα 
σε δίσκο από φύλλο αλουμινίου που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό από 
silica gel. Ο δίσκος είναι σφραγισμένος με αφαιρούμενο κάλυμμα από φύλλο αλου-
μινίου. Η συσκευή εισπνοών είναι μία πολυσύνθετη συσκευή που αποτελείται από 
πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πολυοξυμεθυλένιο, τερε-
φθαλικό πολυβουτυλένιο, ακρυλονιτρικό βουταδιενικό στυρένιο, πολυανθρακικό 
και ανοξείδωτο χάλυβα. Η συσκευή εισπνοών περιέχει δύο ταινίες από φύλλο 
αλουμινίου 14 ή 30 δόσεων. Συσκευασίες Συσκευών Εισπνοών των 14 ή 30 δό-
σεων. Πολλαπλή συσκευασία Συσκευών Εισπνοών των 3 x 30 δόσεων. Μπορεί να 
μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης: 
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται 
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited. 12 Riverwalk, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
EU/1/14/929/004. EU/1/14/929/005. EU/1/14/929/006 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΏΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΏΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 02 Μαΐου 
2014. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 26 Ιουλίου 2018 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ TOY ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 21-10-2021 Λεπτομερείς πληροφορίες για το 
παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.



 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επι-
τρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσ-
δήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον 
τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LAVENTAIR ELLIPTA 55 μι-
κρογραμμάρια/22 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σε δόσεις. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η παρεχόμενη δόση κάθε εφάπαξ εισπνοής (η δόση που 
εξέρχεται από το επιστόμιο) είναι 65 μικρογραμμάρια βρωμιούχου ουμεκλιδινίου 
που ισοδυναμούν με 55 μικρογραμμάρια ουμεκλδινίου και 22 μικρογραμμάρια βι-
λαντερόλης (ως trifenatate). Αυτό αντιστοιχεί σε προκαθορισμένη δόση 74,2 μι-
κρογραμμαρίων βρωμιούχου ουμεκλιδινίου που ισοδυναμούν με 62,5 μικρογραμ-
μάρια ουμεκλιδινίου και 25 μικρογραμμάρια βιλαντερόλης (ως trifenatate). Έκδοχο 
με γνωστές δράσεις: Κάθε παρεχόμενη δόση περιέχει περίπου 25 mg λακτόζης 
(ως μονοϋδρική). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. 
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις (κόνις για εισπνοή). 
Λευκή κόνις σε συσκευή εισπνοών (ELLIPTA) χρώματος ανοικτού γκρι, με κάλυμ-
μα επιστομίου χρώματος κόκκινου και δοσομετρητή. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το LAVENTAIR ELLIPTA ενδείκνυται ως βρογχοδια-
σταλτική θεραπεία συντήρησης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ενήλι-
κες ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). 4.2 Δοσολογία και 
τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικες: Η συνιστώμενη δόση είναι μία εισπνοή 
LAVENTAIR ELLIPTA 55/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Το LAVENTAIR 
ELLIPTA πρέπει να χορηγείται την ίδια ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, προκειμένου 
να διατηρηθεί η βρογχοδιαστολή. Η μέγιστη δόση είναι μία εισπνοή LAVENTAIR 
ELLIPTA 55/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Ειδικοί πληθυσμοί: Ηλικιωμέ-
νοι ασθενείς: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς ηλικίας άνω 
των 65 ετών. Νεφρική δυσλειτουργία: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε 
ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν απαιτείται προ-
σαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Η 
χρήση του LAVENTAIR ELLIPTA δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπα-
τική δυσλειτουργία και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Παιδιατρικός 
πληθυσμός: Δεν υπάρχει σχετική χρήση του LAVENTAIR ELLIPTA στον παιδιατρι-
κό πληθυσμό (ηλικίας κάτω των 18 ετών) για την ένδειξη της ΧΑΠ. Τρόπος χορή-
γησης: Το LAVENTAIR ELLIPTA είναι αποκλειστικά για εισπνεόμενη χρήση. Οι 
παρακάτω οδηγίες για την συσκευή εισπνοών 30 δόσεων (επαρκεί για 30 ημέρες) 
ισχύουν επίσης και για την συσκευή εισπνοών 7 δόσεων (επαρκεί για 7 ημέρες). 
Η συσκευή εισπνοών Ellipta περιέχει προκαθορισμένες δόσεις και είναι έτοιμη 
προς χρήση. Η συσκευή εισπνοών συσκευάζεται σε ένα δίσκο που περιέχει ένα 
φακελίσκο με αφυγραντικό για τη μείωση της υγρασίας. Ο φακελίσκος με το απο-
ξηραντικό πρέπει να απορρίπτεται και δεν πρέπει να ανοίγεται, να καταναλώνεται 
ή να εισπνέεται. Ο ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται να μην ανοίξει το δίσκο 
μέχρι να είναι έτοιμος να εισπνεύσει τη δόση. Η συσκευή εισπνοών θα βρίσκεται 
στην «κλειστή» θέση όταν τη βγάλετε για πρώτη φορά από το σφραγισμένο δίσκο. 
Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” πρέπει να είναι γραμμένη στην ετικέτα της 
συσκευής εισπνοών στο χώρο που παρέχεται. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά 
από” είναι 6 εβδομάδες από την ημερομηνία ανοίγματος του δίσκου. Μετά την 
ημερομηνία αυτή η συσκευή εισπνοών δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Ο 
δίσκος μπορεί να απορριφθεί μετά το πρώτο άνοιγμα. Εάν το κάλυμμα της συ-
σκευής εισπνοών ανοιχτεί και κλειστεί χωρίς να εισπνεύσετε το φαρμακευτικό 
προϊόν, η δόση θα χαθεί. Η χαμένη δόση θα παραμείνει με ασφάλεια στο εσωτε-
ρικό της συσκευής εισπνοών, αλλά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για εισπνοή. Δεν 
είναι δυνατή η τυχαία λήψη επιπλέον ποσότητας φαρμάκου ή διπλής δόσης με μία 
εισπνοή. Οδηγίες χρήσης: α) Προετοιμάστε μια δόση: Ανοίξτε το κάλυμμα όταν 
είστε έτοιμοι να εισπνεύστε τη δόση. Η συσκευή εισπνοών δεν πρέπει να ανακι-
νείται. Μετακινείστε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ». Το 
φάρμακο είναι πλέον έτοιμο για εισπνοή. Ο δοσομετρητής μετρά αντίστροφα κατά 
1 για επιβεβαίωση. Αν ο δοσομετρητής δεν μετρήσει αντίστροφα καθώς ακούγε-
ται το «κλικ», το φάρμακο δεν θα χορηγηθεί από τη συσκευή εισπνοών και πρέπει 
να επιστραφεί σε ένα φαρμακοποιό για να σας συμβουλέψει. β) Πώς να εισπνεύ-
σετε το φάρμακο: Η συσκευή εισπνοών πρέπει να κρατείται μακριά από το στόμα 
καθώς εκπνέετε στο βαθμό που αισθάνεστε άνετα. Αλλά μην εκπνέετε μέσα στη 
συσκευή. Το επιστόμιο πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στα χείλη και τα χείλη 
πρέπει να κλείσουν σφιχτά γύρω από αυτό. Οι αεραγωγοί δεν πρέπει να φράζο-
νται με τα δάχτυλα κατά τη διάρκεια της χρήσης. • Πάρτε μια μακρά, σταθερή, 
βαθιά εισπνοή. Αυτή η αναπνοή πρέπει να κρατηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 
(τουλάχιστον 3-4 δευτερόλεπτα).• Απομακρύνετε τη συσκευή εισπνοών από το 
στόμα.• Εκπνεύστε αργά και απαλά. Είναι πιθανό να μην μπορέσετε να γευτείτε 
ή να αισθανθείτε το φάρμακο, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή 
εισπνοών. Το επιστόμιο της συσκευής εισπνοών μπορεί να καθαριστεί χρησιμο-
ποιώντας ένα στεγνό χαρτομάντιλο πριν το κλείσιμο του καλύμματος. γ) Κλείστε 
τη συσκευή εισπνοών: Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα επάνω όσο περισσότερο 
γίνεται για να καλύψετε το επιστόμιο. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στις 
δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 
6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Άσθμα: Ο συν-
δυασμός ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με 
άσθμα καθώς δεν έχει μελετηθεί σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Παράδοξος 

βρογχόσπασμος: Όπως με άλλες εισπνεόμενες θεραπείες, η χορήγηση του συν-
δυασμού ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξο βρογχόσπα-
σμο που ενδέχεται να είναι απειλητικός για τη ζωή. Η θεραπεία με το συνδυασμό 
ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη θα πρέπει να διακοπεί άμεσα εάν παρουσιαστεί παρά-
δοξος βρογχόσπασμος και αν κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να ξεκινήσει εναλλα-
κτική θεραπεία. Δεν ενδείκνυται για χρήση σε οξείες καταστάσεις: Ο συνδυασμός 
ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση οξέων επεισοδί-
ων βρογχόσπασμου. Επιδείνωση νόσου: Η αύξηση της χρήσης βρογχοδιασταλτι-
κών βραχείας δράσης για την ανακούφιση από τα συμπτώματα υποδηλώνει επιδεί-
νωση του ελέγχου. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ΧΑΠ κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με το συνδυασμό ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη, θα πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί εκ νέου αξιολόγηση του ασθενούς και του θεραπευτικού σχήματος για τη 
ΧΑΠ. Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό: Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα, 
όπως καρδιακές αρρυθμίες, π.χ., κολπική μαρμαρυγή και ταχυκαρδία, μπορεί να 
παρατηρηθούν μετά τη χορήγηση ανταγωνιστών των μουσκαρινικών υποδοχέων 
και συμπαθομιμητικών, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού ουμεκλιδίνιο/βι-
λαντερόλη. Οι ασθενείς με κλινικά σημαντική μη ελεγχόμενη καρδιαγγειακή νόσο 
εξαιρέθηκαν από τις κλινικές μελέτες. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός ουμεκλιδίνιο/
βιλαντερόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή 
καρδιαγγειακή νόσο. Αντιμουσκαρινική δράση: Ως συνέπεια της αντιμουσκαρινι-
κής του δράσης, ο συνδυασμός ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται με προσοχή σε ασθενείς με κατακράτηση ούρων ή με γλαύκωμα κλειστής 
γωνίας. Υποκαλιαιμία: Οι β2-αδρενεργικοί αγωνιστές μπορεί να προκαλέσουν ση-
μαντική υποκαλιαιμία σε ορισμένους ασθενείς, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε 
καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η μείωση του καλίου ορού είναι συνή-
θως παροδική και δεν απαιτείται θεραπεία αποκατάστασης. Κλινικές επιδράσεις 
σχετιζόμενες με υποκαλιαιμία δεν παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες με το 
συνδυασμό ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση. Απαι-
τείται προσοχή όταν ο συνδυασμός ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη χρησιμοποιείται 
μαζί με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν και αυτά τη δυνατότητα πρόκλη-
σης υποκαλιαιμίας (βλέπε παράγραφο 4.5). Υπεργλυκαιμία: Οι β2-αδρενεργικοί 
αγωνιστές μπορεί να προκαλέσουν παροδική υπεργλυκαιμία σε ορισμένους 
ασθενείς. Δεν παρατηρήθηκαν σχετιζόμενες με τη θεραπεία κλινικές επιδράσεις 
στη γλυκόζη πλάσματος σε κλινικές μελέτες με το συνδυασμό ουμεκλιδίνιο/βιλα-
ντερόλη στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση. Κατά την έναρξη της θεραπείας με 
το συνδυασμό ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη, η γλυκόζη πλάσματος θα πρέπει να πα-
ρακολουθείται πιο τακτικά σε διαβητικούς ασθενείς. Συνυπάρχουσες καταστά-
σεις: Ο συνδυασμός ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη πρέπει να χρησιμοποιείται με 
προσοχή σε ασθενείς με διαταραχές που συνοδεύονται από σπασμούς ή θυρεο-
τοξίκωση και σε ασθενείς που εμφανίζουν ασυνήθιστα ευαίσθητοι στους β2-αδρε-
νεργικούς αγωνιστές. Έκδοχα: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Οι 
ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ολικής 
έλλειψης λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιήσουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρ-
μακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: β-αδρενεργικοί αναστο-
λείς: Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν β-αδρενεργικούς αναστολείς 
μπορεί να εξασθενίσουν ή να ανταγωνίζονται τη δράση των β2-αδρενεργικών 
αγωνιστών, όπως η βιλαντερόλη. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση 
μη εκλεκτικών ή εκλεκτικών β-αδρενεργικών αναστολέων, εκτός εάν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι για τη χρήση τους. Αλληλεπιδράσεις που βασίζονται στο μεταβολι-
σμό και μεταφορείς: Η βιλαντερόλη αποτελεί υπόστρωμα του κυτοχρώματος P450 
3A4 (CYP3A4). Η ταυτόχρονη χορήγηση ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 (π.χ., 
κετοκοναζόλη, κλαριθρομυκίνη, ιτρακοναζόλη, ριτοναβίρη, τελιθρομυκίνη) μπορεί 
να αναστείλει το μεταβολισμό της βιλαντερόλης και να αυξήσει τη συστηματική 
έκθεση σε αυτό. Η συγχορήγηση με κετοκοναζόλη (400 mg) σε υγιείς εθελοντές 
αύξησε τη μέση AUC(0-t) και Cmax, της βιλαντερόλης κατά 65% και 22% αντίστοιχα. 
Η αύξηση της έκθεσης στη βιλαντερόλη δεν σχετίστηκε με αύξηση των συστημα-
τικών επιδράσεων στην καρδιακή συχνότητα, οι οποίες σχετίζονται με τους β-α-
δρενεργικούς αγωνιστές,αύξηση στο κάλιο αίματος ή στο διάστημα QT (διορθω-
μένο με χρήση της μεθόδου Fridericia). Συνιστάται προσοχή κατά τη συγχορήγηση 
του συνδυασμού ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη με κετοκοναζόλη καθώς και άλλους 
γνωστούς ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 καθώς υπάρχει πιθανότητα για αυξη-
μένη συστηματική έκθεση στη βιλαντερόλη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Η βεραπαμίλη, 
ένας μέτριος αναστολέας του CYP3A4, δεν επηρέασε σημαντικά τη φαρμακοκινη-
τική της βιλαντερόλης. Το ουμεκλιδίνιο αποτελεί υπόστρωμα του κυτοχρώματος 
P450 2D6 (CYP2D6). Η φαρμακοκινητική του ουμεκλιδίνιο σε σταθερή κατάσταση 
αξιολογήθηκε σε υγιείς εθελοντές με έλλειψη CYP2D6 (ασθενείς με πτωχό μετα-
βολισμό). Δεν παρατηρήθηκε επίδραση στην AUC ή τη Cmax του ουμεκλιδινίου σε 
δόση 8 φορές υψηλότερη. Αύξηση περίπου κατά 1,3 φορές της AUC του ουμεκλι-
δινίουπαρατηρήθηκε σε δόση υψηλότερη κατά 16 φορές χωρίς καμία επίδραση 
στη Cmax του ουμεκλιδινίου. Με βάση το εύρος αυτών των μεταβολών, δεν αναμέ-
νεται καμία σχετιζόμενη κλινική φαρμακευτική αλληλεπίδραση όταν ο συνδυασμός 
ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη συγχορηγείται με αναστολείς του CYP2D6 ή όταν χορη-
γείται σε ασθενείς με γενετική ανεπάρκεια όσον αφορά τη δράση του CYP2D6 
(άτομα με πτωχό μεταβολισμό). Το ουμεκλιδίνιο και η βιλαντερόλη αποτελούν 
υποστρώματα του διαβιβαστή της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp). Αξιολογήθηκε η επί-
δραση του μέτριου αναστολέα του P-gp, βεραπαμίλη (240 mg άπαξ ημερησίως), 
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στη φαρμακοκινητική του ουμεκλιδινίουκαι της βιλαντερόλης σε σταθερή κατά-
σταση, σε υγιείς εθελοντές. Δεν παρατηρήθηκε επίδραση της βεραπαμίλης στη 
Cmax του ουμεκλιδινίουή της βιλαντερόλης. Παρατηρήθηκε αύξηση της AUC του 
ουμεκλιδινίουκατά 1,4 φορές περίπου χωρίς καμία επίδραση στην AUC της βιλα-
ντερόλης. Με βάση το εύρος αυτών των μεταβολών, δεν αναμένεται καμία σχετι-
ζόμενη κλινική φαρμακευτική αλληλεπίδραση κατά τη συγχορήγηση του συνδυα-
σμού ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη με αναστολείς της P-gp. Άλλα αντιμουσκαρινικά 
και συμπαθομιμητικά: Η συγχορήγηση του συνδυασμού ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη 
με άλλους μακράς δράσης μουσκαρινικούς ανταγωνιστές, μακράς δράσης β2-α-
δρενεργικούς αγωνιστές ή φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν οποιονδήποτε 
από αυτούς τους παράγοντες, δεν έχει μελετηθεί και δεν συνιστάται, καθώς εν-
δέχεται να ενισχύσει γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των εισπνεόμενων μου-
σκαρινικών ανταγωνιστών ή των β2-αδρενεργικών αγωνιστών (βλέπε παραγρά-
φους 4.4 και 4.9). Υποκαλιαιμία: Ταυτόχρονη θεραπεία με παράγωγα 
μεθυλοξανθίνης, στεροειδή ή μη καλιοσυντηρητικά διουρητικά που επάγουν υπο-
καλιαιμία, μπορεί να ενισχύσει την πιθανή υποκαλιαιμική δράση των β2-αδρενερ-
γικών αγωνιστών και, επομένως, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (βλέπε παρά-
γραφο 4.4). Άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ: Παρόλο 
που δεν έχουν διεξαχθεί επίσημες in vivo μελέτες φαρμακευτικής αλληλεπίδρα-
σης, ο εισπνεόμενος συνδυασμός ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη έχει χρησιμοποιηθεί 
ταυτόχρονα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ συ-
μπεριλαμβανομένων βραχείας δράσης συμπαθομιμητικών βρογχοδιασταλτικών 
και εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών χωρίς κλινική ένδειξη φαρμακευτικών αλ-
ληλεπιδράσεων. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Δεν διατίθενται 
δεδομένα από τη χρήση του συνδυασμού ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη στις έγκυες 
γυναίκες. Οι μελέτες σε ζώα έδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα σε επίπεδα έκ-
θεσης χωρίς κλινικές επιδράσεις μετά τη χορήγηση βιλαντερόλης (βλέπε παρά-
γραφο 5.3). Ο συνδυασμός ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο εάν το αναμενόμενο όφελος για τη μητέ-
ρα υπερτερεί του δυνητικού κινδύνου για το έμβρυο. Θηλασμός: Δεν είναι γνωστό 
εάν το ουμεκλιδίνιο ή η βιλαντερόλη αποβάλλονται στο ανθρώπινο γάλα. Ωστόσο, 
άλλοι β2-αδρενεργικοί αγωνιστές ανιχνεύονται στο ανθρώπινο γάλα. Ο κίνδυνος 
στα νεογέννητα/βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα 
διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί η θεραπεία με το συνδυασμό ουμεκλιδίνιο/
βιλαντερόλη λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το 
όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα: Δεν διατίθενται δεδομένα σχε-
τικά με τις επιδράσεις του συνδυασμού ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη στην ανθρώπινη 
γονιμότητα. Μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν επίδραση του ουμεκλιδίνιου ή της 
βιλαντερόλης στη γονιμότητα. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρι-
σμού μηχανημάτων: Ο συνδυασμός ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη δεν έχει καμία ή 
έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η πιο συχνά ανα-
φερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια με το συνδυασμό ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη ήταν 
ρινοφαρυγγίτιδα (9%). Περιληπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Το προ-
φίλ ασφαλείας του LAVENTAIR ELLIPTA βασίζεται στην εμπειρία από την ασφά-
λεια του συνδυασμού ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη και των επιμέρους συστατικών 
από το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης που συμπεριλάμβανε 6.855 ασθενείς με 
ΧΑΠ και από αυθόρμητες αναφορές. Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης περιελάμ-
βανε 2.354 ασθενείς λάμβαναν το συνδυασμό ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη άπαξ 
ημερησίως στις κλινικές μελέτες Φάσης III διάρκειας 24 εβδομάδων ή μεγαλύτε-
ρης, εκ των οποίων 1.296 λάμβαναν τη συνιστώμενη δόση των 55/22 μικρογραμ-
μαρίων σε μελέτες διάρκειας 24 εβδομάδων, 832 λάμβαναν υψηλότερη δόση 
113/22 μικρογραμμαρίων σε μελέτες διάρκειας 24 εβδομάδων και 226 λάμβαναν 
113/22 μικρογραμμάρια σε μια μελέτη διάρκειας 12 μηνών. Οι συχνότητες των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνουν 
μη επεξεργασμένα ποσοστά επίπτωσης που παρατηρήθηκαν στο σύνολο πέντε 
μελετών διάρκειας 24 εβδομάδων και στη μελέτη ασφαλείας διάρκειας 12 μηνών. 
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται με τη χρήση της ακόλουθης 
συνθήκης: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 
1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 
1/10.000), και μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα 
δεδομένα). 

Κατηγορία Οργανικού 
Συστήματος

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Συχνότητα

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Λοίμωξη του ουροποιητικού, 
Παραρρινικολπίτιδα. Ρινοφαρυγ-
γίτιδα. Φαρυγγίτιδα. Λοίμωξη του 
ανώτερου αναπνευστικού

Συχνή

Διαταραχές του ανοσοποιητι-
κού συστήματος

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας που 
περιλαμβάνουν: Εξάνθημα. 

Όχι συχνή

Αναφυλαξία, αγγειοοίδημα και 
κνίδωση

Σπάνια

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία Συχνή

Τρόμος. Δυσγευσία Όχι συχνή

Ζάλη Μη γνωστή

Οφθαλμικές διαταραχές
Θαμπή όραση. Γλαύκωμα. Ενδο-
φθάλμια πίεση αυξημένη

Σπάνια

Καρδιακές διαταραχές.

Κολπική μαρμαρυγή. Υπερκοιλιακή 
ταχυκαρδία. Ιδιοκοιλιακός ρυθμός. 
Ταχυκαρδία. Υπερκοιλιακές έκτα-
κτες συστολές. Αίσθημα παλμών

Όχι συχνή

Διαταραχές του αναπνευστι-
κού συστήματος, του θώρακα 
και του μεσοθωράκιου

Βήχας. Στοματοφαρυγγικό άλγος Συχνή

Δυσφωνία Όχι συχνή

Παράδοξος βρογχόσπασμος Σπάνια

Διαταραχές του γαστρε-
ντερικού

Δυσκοιλιότητα. Ξηροστομία
Συχνή

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού

Εξάνθημα
Όχι συχνή

Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών

Κατακράτηση ούρων. Δυσουρία. 
Απόφραξη εξόδου ουροδόχου 
κύστεως

Σπάνια

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογού-
μενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 213 2040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότο-
πος: http://www.eof.gr). 4.9 Υπερδοσολογία: Η υπερδοσολογία με το συνδυασμό 
ουμεκλιδίνιο/βιλαντερόλη μπορεί να προκαλέσει σημεία και συμπτώματα λόγω 
της δράσης των επιμέρους συστατικών, σύμφωνα με τις γνωστές ανεπιθύμητες 
ενέργειες των εισπνεόμενων μουσκαρινικών ανταγωνιστών (π.χ. ξηροστομία, 
διαταραχές της οπτικής προσαρμογής και ταχυκαρδία) ή με αυτές που έχουν 
παρατηρηθεί με υπερδοσολογία από άλλους β2-αδρενεργικούς αγωνιστές (π.χ., 
αρρυθμίες, τρόμος, κεφαλαλγία, αίσθημα παλμών, ναυτία, υπεργλυκαιμία και υπο-
καλιαιμία). Αν συμβεί υπερδοσολογία, ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
υποστηρικτικά με την κατάλληλη παρακολούθηση κατά περίπτωση. 5. ΦΑΡΜΑ-
ΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική 
κατηγορία: Φάρμακα για αποφρακτικές παθήσεις των αεραγωγών, αδρενεργικά 
σε συνδυασμό με αντιχολινεργικά, περιλαμβανομένων τριπλών συνδυασμών με 
κορτικοστεροειδή, κωδικός ATC: R03AL03. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
6.1 Κατάλογος εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη, Μαγνήσιο στεατικό. 6.2 Aσυμ-
βατότητες: Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής κατά 
τη χρήση μετά το άνοιγμα του δίσκου: 6 εβδομάδες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις 
κατά την φύλαξη του προϊόντος: Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 
30°C. Αν φυλάσσεται σε ψυγείο, αφήστε τη συσκευή εισπνοών τουλάχιστον μία 
ώρα ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. Φυλάσ-
σετε τη συσκευή εισπνοών μέσα στο σφραγισμένο δίσκο για να προστατεύεται 
από την υγρασία και αφαιρέστε μόνο αμέσως πριν από την πρώτη χρήση. Γράψτε 
την ημερομηνία που πρέπει να απορριφθεί η συσκευή εισπνοών, στο χώρο που 
παρέχεται στην ετικέτα. Η ημερομηνία πρέπει να προστεθεί μόλις η συσκευή 
εισπνοών αφαιρεθεί από το δίσκο. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Η συ-
σκευή εισπνοών ELLIPTA αποτελείται από ένα σώμα χρώματος ανοικτού γκρι, 
ένα κάλυμμα επιστομίου χρώματος κόκκινου και ένα δοσομετρητή, συσκευασμένα 
σε δίσκο από φύλλο αλουμινίου που περιέχει ένα φακελίσκο με αφυγραντικό. Ο 
δίσκος είναι σφραγισμένος με αφαιρούμενο κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου. Η 
συσκευή εισπνοών είναι μία συσκευή που αποτελείται από πολλά μέρη και εί-
ναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, 
πολυοξυμεθυλένιο, τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο, ακρυλονιτρικό βουταδιενικό 
στυρένιο, πολυανθρακικό και ανοξείδωτο χάλυβα. Η συσκευή εισπνοών περιέχει 
δύο συσκευασίες τύπου κυψέλης από φύλλο αλουμινίου των 7 ή των 30 δόσε-
ων. Συσκευές εισπνοών των 7 ή 30 δόσεων. Πολυσυσκευασία των 3 συσκευών 
εισπνοών x 30 δόσεις. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης: Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν 
ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GlaxoSmithKline 
(Ireland) Limited. 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία 
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/899/001. EU/1/14/899/002. 
EU/1/14/899/003. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΏΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΏΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 08 Μαΐου 2014. Ημερομηνία τελευταίας 
ανανέωσης: 11 Ιανουάριος 2019 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙ-
ΜΕΝΟΥ: 23-7-2021 Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προ-
ϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
http://www.ema.europa.eu
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Uptravi Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Mάιος 2022.

Ονομασία - Μορφή - Περιεκτικότητα Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή
UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTx140 δισκία σε BLISTERS (συσκευασία τιτλοποίησης) 5.710,76 6.867,29
UPTRAVI F.C.TAB 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600 MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS 2.415,45 2.918,86
ΟPSUMIT F.C.TAB 10MG/TAB BTx30  1.643,67 2.000,76

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
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ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε  
την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό  
και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΏΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ UPTRAVI®
ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΊΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Uptravi 200  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 
Uptravi 400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Uptravi 600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 
δισκία. Uptravi 800 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Uptravi 1.000 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με 
λεπτό υμένιο δισκία. Uptravi 1.200  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Uptravi 1.400  μικρογραμμαρίων 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Uptravi 1.600  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΊΟΤΊΚΗ ΚΑΊ 
ΠΟΣΟΤΊΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Uptravi 200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο περιέχει 200  μικρογραμμάρια selexipag. Uptravi 400  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε 
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 400 μικρογραμμάρια selexipag. Uptravi 600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με 
λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 600  μικρογραμμάρια selexipag. Uptravi 
800  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 
800  μικρογραμμάρια selexipag. Uptravi 1.000  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με 
λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 1.000  μικρογραμμάρια selexipag. Uptravi 1.200  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 
δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 1.200  μικρογραμμάρια selexipag. Uptravi 1.400  μικρογραμμαρίων 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 1.400 μικρογραμμάρια selexipag. Uptravi 
1.600  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 
1.600  μικρογραμμάρια selexipag. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΊΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Uptravi 
200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, διαμέτρου 7,3 mm, ελαφρώς κίτρινα, επικαλυμμένα με 
λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «2» στη μία πλευρά. Uptravi 400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 
δισκία: Στρογγυλά, διαμέτρου 7,3 mm, κόκκινα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «4» στη μία 
πλευρά. Uptravi 600  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, διαμέτρου 7,3  mm, ελαφρώς μωβ, 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «6» στη μία πλευρά. Uptravi 800 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα 
με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, διαμέτρου 7,3 mm, πράσινα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη 
«8» στη μία πλευρά. Uptravi 1.000  μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, διαμέτρου 7,3  mm, 
πορτοκαλί, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «10» στη μία πλευρά. Uptravi 1.200 μικρογραμμαρίων 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, διαμέτρου 7,3  mm, σκούρα μωβ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με 
χαραγμένη την ένδειξη «12» στη μία πλευρά. Uptravi 1.400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, 
διαμέτρου 7,3 mm, σκούρα κίτρινα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «14» στη μία πλευρά. Uptravi 
1.600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, διαμέτρου 7,3 mm, καφέ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 
δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «16» στη μία πλευρά. ΚΛΊΝΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Uptravi 
ενδείκνυται για τη μακροχρόνια θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) σε ενήλικες ασθενείς με λειτουργική 
κατηγορία ΙΙ έως ΙΙΙ κατά ΠΟΥ, είτε ως συνδυαστική θεραπεία σε ασθενείς ανεπαρκώς ελεγχόμενους με ανταγωνιστή των υποδοχέων 
ενδοθηλίνης (ERA) και/ή αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5), είτε ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που δεν είναι 
επιλέξιμοι για αυτές τις θεραπείες. Έχει καταδειχθεί αποτελεσματικότητα σε έναν πληθυσμό ασθενών με ΠΑΥ, συμπεριλαμβανομένων 
της ιδιοπαθούς και της κληρονομικής ΠΑΥ, της ΠΑΥ που σχετίζεται με διαταραχές του συνδετικού ιστού και της ΠΑΥ που σχετίζεται 
με διορθωμένη απλή συγγενή καρδιοπάθεια. Αντενδείξεις: • Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. • 
Σοβαρή στεφανιαία νόσος ή ασταθής στηθάγχη. • Έμφραγμα του μυοκαρδίου εντός των τελευταίων 6 μηνών. • Μη αντιρροπούμενη 
καρδιακή ανεπάρκεια, εφόσον δεν βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. • Σοβαρές αρρυθμίες. • Αγγειοεγκεφαλικά 
επεισόδια (π.χ. παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, εγκεφαλικό) εντός των τελευταίων 3  μηνών. • Συγγενείς ή επίκτητες βαλβιδικές 
παθήσεις με κλινικά σχετικές διαταραχές μυοκαρδιακής λειτουργίας που δεν σχετίζονται με πνευμονική υπέρταση. • Ταυτόχρονη 
χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP2C8 (π.χ., γεμφιβροζίλη). Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: 
Υπόταση: Το selexipag έχει αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μείωση της αρτηριακής πίεσης. 
Πριν τη συνταγογράφηση του Uptravi, οι γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά εάν ασθενείς με κάποιες υποκείμενες παθήσεις 
ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την αγγειοδιασταλτική δράση (π.χ. ασθενείς που ακολουθούν αντιυπερτασική θεραπεία ή 
ασθενείς με υπόταση στην ανάπαυση, υποογκαιμία, σοβαρή απόφραξη του χώρου εκροής της αριστερής κοιλίας ή δυσλειτουργία 
αυτόνομου νευρικού συστήματος) (βλ. παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Υπερθυρεοειδισμός: Έχει παρατηρηθεί 
υπερθυρεοειδισμός με το Uptravi. Εξετάσεις θυρεοειδικής λειτουργίας συνιστώνται ως ενδείκνυται κλινικά σε περίπτωση παρουσίας 
σημείων ή συμπτωμάτων υπερθυρεοειδισμού (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσος: 
Περιπτώσεις πνευμονικού οιδήματος έχουν αναφερθεί με αγγειοδιασταλτικά (κυρίως με προστακυκλίνες) όταν αυτά 
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσο. Συνεπώς, εάν εμφανιστούν σημεία πνευμονικού οιδήματος 
όταν το Uptravi χορηγηθεί σε ασθενείς με ΠΑΥ, πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα πνευμονικής φλεβοαποφρακτικήq νόσου. Εάν 
επιβεβαιωθεί, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί . Ηλικιωμένοι (≥ 65 ετών): Υπάρχει περιορισμένη κλινική εμπειρία με το selexipag σε 
ασθενείς άνω των 75  ετών, επομένως, το Uptravi πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτόν τον πληθυσμό. Ηπατική 
ανεπάρκεια: Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία με το selexipag σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (κατηγορία Γ σύμφωνα με την 
ταξινόμηση κατά Child-Pugh), επομένως η θεραπεία δεν πρέπει να χορηγείται στους ασθενείς αυτούς. Η έκθεση στο selexipag και 
τον ενεργό μεταβολίτη του αυξάνεται σε ασθενείς με μέτρια ηπατική ανεπάρκεια (κατηγορία Β σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά 
Child-Pugh). Σε ασθενείς με μέτρια ηπατική ανεπάρκεια, το Uptravi πρέπει να χορηγείται άπαξ ημερησίως. Νεφρική ανεπάρκεια: Σε 
ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (eGFR < 30 mL/λεπτό/1,73 m2), απαιτείται προσοχή κατά την τιτλοποίηση της δόσης. Δεν 
υπάρχει εμπειρία με το Uptravi σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, επομένως το Uptravi δεν πρέπει να χορηγείται στους 
ασθενείς αυτούς. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία: Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική 
αντισύλληψη ενόσω λαμβάνουν selexipag. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνά 
αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κεφαλαλγία, διάρροια, ναυτία και έμετος, πόνος στη γνάθο, μυαλγία, πόνος στα άκρα, 
αρθραλγία και εξάψεις. Οι ενέργειες αυτές είναι πιο συχνές κατά τη φάση ανοδικής τιτλοποίησης. Η πλειονότητα των ενεργειών 
αυτών είναι ήπιας έως μέτριας έντασης. Η ασφάλεια του selexipag αξιολογήθηκε σε μακροχρόνια, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 
μελέτη Φάσης 3 στην οποία είχαν ενταχθεί 1.156  ασθενείς με συμπτωματική ΠΑΥ. Η μέση διάρκεια της θεραπείας ήταν 
76,4 εβδομάδες (διάμεση τιμή 70,7 εβδομάδες) για τους ασθενείς που λάμβαναν selexipag έναντι 71,2 εβδομάδων (διάμεση τιμή 
63,7  εβδομάδες) για τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Η έκθεση στο selexipag ήταν έως 4,2  έτη. Κατάλογος 
ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που ελήφθησαν από τη βασική κλινική μελέτη παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται με βάση τη συχνότητα εντός κάθε κατηγορίας οργανικού συστήματος 
(SOC) και παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές 
(≥ 1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000).

Κατηγορία/ οργανικό σύστημα Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές
Διαταραχές του αιμοποιητικού και 
του λεμφικού συστήματος

Αναιμία*, Μειωμένη 
αιμοσφαιρίνη*

Διαταραχές του ενδοκρινικού 
συστήματος

Υπερθυρεοειδισμός*, Μειωμένη 
ορμόνη διέγερσης του θυρεοειδούς

Διαταραχές του μεταβολισμού και 
της θρέψης

Μειωμένη όρεξη, Μειωμένο 
σωματικό βάρος

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία*

Καρδιακές διαταραχές Φλεβοκομβική 
ταχυκαρδία*

Αγγειακές διαταραχές Εξάψεις* Υπόταση*
Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Ρινοφαρυγγίτιδα (μη 
λοιμώδους προέλευσης)

Ρινική συμφόρηση

Διαταραχές του γαστρεντερικού Διάρροια*, Έμετος*, Ναυτία* Κοιλιακό άλγος, Δυσπεψία*
Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Εξάνθημα, Κνίδωση, Ερύθημα 

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού ιστού

Πόνος στη γνάθο*, Μυαλγία*, 
Αρθραλγία*, Πόνος στα άκρα*

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις 
της οδού χορήγησης

Πόνος

* Βλ. παράγραφο Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Φαρμακολογικές επιδράσεις που σχετίζονται με την τιτλοποίηση και τη 
θεραπεία συντήρησης: Έχουν παρατηρηθεί συχνά ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τον τρόπο δράσης του selexipag, 
ιδιαίτερα κατά τη φάση της ατομικής τιτλοποίησης της δόσης, και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται 
με την προστακυκλίνη 

Τιτλοποίηση Συντήρηση
Selexipag Εικονικό φάρμακο Selexipag Εικονικό φάρμακο

Κεφαλαλγία 64% 28% 40% 20%
Διάρροια 36% 12% 30% 13%
Ναυτία 29% 13% 20% 10%
Πόνος στη γνάθο 26% 4% 21% 4%
Μυαλγία 15% 5% 9% 3%
Πόνος στα άκρα 14% 5% 13% 6%
Έμετος 14% 4% 8% 6%
Εξάψεις 11% 4% 10% 3%
Αρθραλγία 7% 5% 9% 5%

Οι ενέργειες αυτές είναι συνήθως παροδικές ή αντιμετωπίζονται με συμπτωματική θεραπεία. Το 7,5% των ασθενών που λάμβαναν 
selexipag διέκοψαν τη θεραπεία λόγω αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών. Το κατά προσέγγιση ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών 
που ήταν σοβαρές ήταν 2,3% για την ομάδα του selexipag και 0,5% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Στην κλινική πρακτική, 
έχει παρατηρηθεί ότι τα γαστρεντερικά περιστατικά ανταποκρίνονται σε αντιδιαρροϊκά, αντιεμετικά, και φαρμακευτικά προϊόντα 
κατά της ναυτίας ή/και φαρμακευτικά προϊόντα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές. Περιστατικά που σχετίζονται με πόνο 
συχνά αντιμετωπίζονται με αναλγητικά (όπως παρακεταμόλη). Μείωση αιμοσφαιρίνης: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 
μελέτη Φάσης 3 για ασθενείς με ΠΑΥ, οι μέσες απόλυτες αλλαγές σε αιμοσφαιρίνη κατά τις τακτικές επισκέψεις σε σύγκριση με 
την τιμή αναφοράς κυμαίνονταν από -0,34 έως -0,02 g/dL για την ομάδα selexipag, έναντι -0,05 έως 0,25 g/dL για την ομάδα 
εικονικού φαρμάκου. Μια μείωση από την τιμή αναφοράς στη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης έως κάτω του 10 g/dL αναφέρθηκε στο 
8,6% των ασθενών που ελάμβαναν selexipag και στο 5,0% των ασθενών που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο. Σε μια ελεγχόμενη 
με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΑΥ, οι μέσες απόλυτες αλλαγές στην αιμοσφαιρίνη κατά 
τις τακτικές επισκέψεις σε σύγκριση με την τιμή αναφοράς κυμαίνονταν από -1,77 έως -1,26 g/dL στην ομάδα τριπλής θεραπείας 
(selexipag, μακιτεντάνη, ταδαλαφίλη) έναντι -1,61 έως -1,28 g/dL στην ομάδα διπλής θεραπείας (εικονικό φάρμακο, μακιτεντάνη 
και ταδαλαφίλη). Μια μείωση από την τιμή αναφοράς στη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης έως κάτω του 10 g/dL αναφέρθηκε στο 
19,0% των ασθενών στην ομάδα τριπλής θεραπείας σε σύγκριση με το 14,5% στην ομάδα διπλής θεραπείας. Αναιμία αναφέρθηκε 
με πολύ συχνή συχνότητα (13,4%) στην ομάδα τριπλής θεραπείας σε σύγκριση με συχνή συχνότητα (8,3%) στην ομάδα διπλής 
θεραπείας. Εξετάσεις θυρεοειδικής λειτουργίας: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης 3 για ασθενείς με ΠΑΥ, 
αναφέρθηκε υπερθυρεοειδισμός στο 1,6% των ασθενών στην ομάδα selexipag, σε σύγκριση με κανένα περιστατικό στην ομάδα 
εικονικού φαρμάκου (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Μια μείωση (έως -0,3 MU/L από 
την μέση τιμή αναφοράς του 2,5 MU/L) στη μέση τιμή της ορμόνης διέγερσης του θυρεοειδούς παρατηρήθηκε στις περισσότερες 
επισκέψεις της ομάδας selexipag. Μικρή αλλαγή στις μέσες τιμές εμφανίστηκε στην ομάδα εικονικού φαρμάκου. Δεν υπήρξαν 
μέσες αλλαγές στη τριιωδοθυρονίνη και τη θυροξίνη σε καμία από τις ομάδες. Αύξηση καρδιακού ρυθμού: Στην ελεγχόμενη με 
εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης 3 για ασθενείς με ΠΑΥ, παρατηρήθηκε παροδική αύξηση στον μέσο καρδιακό ρυθμό της τάξης 
των 3-4 bpm 2-4 ώρες μετά τη χορήγηση της δόσης. Η ηλεκτροκαρδιογραφική εξέταση κατέδειξε φλεβοκομβική ταχυκαρδία 
στο 11,3% των ασθενών στην ομάδα selexipag έναντι 8,8% στην ομάδα εικονικού φαρμάκου. Υπόταση: Στην ελεγχόμενη με 
εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης 3 σε ασθενείς με ΠΑΥ, υπόταση αναφέρθηκε στο 5,8% των ασθενών στην ομάδα του selexipag 
σε σύγκριση με 3,8% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι μέσες απόλυτες μεταβολές στη συστολική αρτηριακή πίεση στις 
τακτικές επισκέψεις σε σύγκριση με την έναρξη της μελέτης κυμαίνονταν από -2,0 έως -1,5 mmHg στην ομάδα του selexipag 
σε σύγκριση με -1,3 έως 0,0  mmHg στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και στη διαστολική αρτηριακή πίεση κυμαίνονταν 
από -1,6 έως -0,1 mmHg στην ομάδα του selexipag σε σύγκριση με -1,1 έως 0,3 mmHg στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. 
Μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε τιμή κάτω από 90 mmHg καταγράφηκε για το 9,7% των ασθενών στην ομάδα 
του selexipag σε σύγκριση με το 6,7% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Δυσπεψία: Σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 
μελέτη φάσης 3 σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΑΥ, δυσπεψία αναφέρθηκε με πολύ συχνή συχνότητα (16,8%) στους ασθενείς 
που έλαβαν τριπλή θεραπεία (selexipag, μακιτεντάνη, ταδαλαφίλη) σε σύγκριση με συχνή συχνότητα (8,3%) στους ασθενείς που 
έλαβαν διπλή θεραπεία (εικονικό φάρμακο, μακιτεντάνη και ταδαλαφίλη). Μακροχρόνια Ασφάλεια: Από τους 1.156 ασθενείς που 
συμμετείχαν στην βασική μελέτη, οι 709 ασθενείς εισήχθησαν σε μία μακράς διάρκειας ανοικτού τύπου μελέτη επέκτασης (330 
ασθενείς που συνέχισαν το selexipag από την μελέτη GRIPHON και 379 ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο στην GRIPHON και 
μεταπήδησαν σε selexipag). Η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με selexipag για μία διάμεση 
διάρκεια 30,5 μηνών και για μέγιστη έως και 103 μήνες επέδειξε ένα προφίλ ασφάλειας παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε 
στη βασική κλινική μελέτη που περιγράφεται παραπάνω. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι 
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από 
τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: 
http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΊΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 
Beerse, Βέλγιο. ΑΡΊΘΜΟΣ(ΟΊ) ΑΔΕΊΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ: EU/1/15/1083/002. EU/1/15/1083/003. EU/1/15/1083/004. 
EU/1/15/1083/005. EU/1/15/1083/006. EU/1/15/1083/007. EU/1/15/1083/008. EU/1/15/1083/009. EU/1/15/1083/010. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΊΜΕΝΟΥ: 19 Μαΐου 2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό 
προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΊΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ / ΤΊΜΕΣ 

Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Νοσοκομειακή 
Τιμή

Λιανική 
Τιμή

UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTx140 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 
(συσκευασία τιτλοποίησης) 5.710,76 € 6.867,29 €

UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 2.415,45 € 2.918,86 €
UPTRAVI F.C.TAB 400MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 2.415,45 € 2.918,86 €
UPTRAVI F.C.TAB 600MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 2.415,45 € 2.918,86 €
UPTRAVI F.C.TAB 800MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 2.415,45 € 2.918,86 €
UPTRAVI F.C.TAB 1000MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 2.415,45 € 2.918,86 €
UPTRAVI F.C.TAB 1200MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 2.415,45 € 2.918,86 €
UPTRAVI F.C.TAB 1400MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 2.415,45 € 2.918,86 €
UPTRAVI F.C.TAB 1600MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS (PA/Alu/HDPE/PE/ALU) 2.415,45 € 2.918,86 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56,  
151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΏΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OPSUMIT®
ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΊΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Opsumit 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΊΟΤΊΚΗ 
ΚΑΊ ΠΟΣΟΤΊΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg μακιτεντάνης. Έκδοχα με γνωστή 
δράση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει περίπου 37 mg λακτόζης (μονοϋδρικής) και περίπου 0,06 mg 
λεκιθίνης από φασόλι σόγιας (E322). ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΊΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο). 
Λευκά έως υπόλευκα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, 5,5 mm, στρογγυλά, αμφίκυρτα, με χαραγμένη την ένδειξη 
«10» και στις δύο πλευρές. ΚΛΊΝΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Opsumit, είτε ως μονοθεραπεία 
είτε σε συνδυασμό με άλλο φάρμακο, ενδείκνυται για τη μακροχρόνια θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής 
υπέρτασης (ΠΑΥ) σε ενήλικες ασθενείς με λειτουργική κατηγορία II έως III κατά ΠΟΥ. Έχει καταδειχθεί αποτελεσματικότητα 
σε έναν πληθυσμό ασθενών με  ΠΑΥ, συμπεριλαμβανομένων της ιδιοπαθούς και της κληρονομικής  ΠΑΥ, της ΠΑΥ που 
σχετίζεται με διαταραχές του συνδετικού ιστού και της ΠΑΥ που σχετίζεται με διορθωμένη απλή συγγενή καρδιοπάθεια. 
Αντενδείξεις: • Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στη σόγια ή σε κάποιο από τα έκδοχα. • Κύηση. • Γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας οι οποίες δεν χρησιμοποιούν αξιόπιστη μέθοδο αντισύλληψης (βλ. παράγραφο Ειδικές 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). • Θηλασμός. • Ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (με ή 
χωρίς κίρρωση). • Αρχικές τιμές των ηπατικών αμινοτρανσφερασών (των ασπαρτικών αμινοτρανσφερασών (AST) και/ή 
των αλανινικών αμινοτρανσφερασών (ALT)  >  3  ×  ULN) (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση). Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η ισορροπία οφέλους/κινδύνου 
της μακιτεντάνης δεν έχει καθοριστεί σε ασθενείς με λειτουργική κατηγορία Ι κατά ΠΟΥ για την πνευμονική αρτηριακή 
υπέρταση. Ηπατική λειτουργία: Οι αυξήσεις των αμινοτρανσφερασών ήπατος (AST, ALT) έχουν συσχετιστεί με την ΠΑΥ 
και με τους ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERA). Το Opsumit δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με 
σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία ή αυξημένες αμινοτρανσφεράσες (>  3  ×  ULN) (βλ.  παράγραφο Αντενδείξεις) και δεν 
συνιστάται σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία. Εξετάσεις ηπατικών ενζύμων πρέπει να πραγματοποιούνται 
πριν από την έναρξη του Opsumit. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία ηπατικής βλάβης και συνιστάται 
η μηνιαία παρακολούθηση των τιμών ALT και AST. Εάν εμφανιστούν διαρκείς, ανερμήνευτες, κλινικά σχετικές αυξήσεις 
αμινοτρανσφεράσης ή εάν οι αυξήσεις συνοδεύονται από αύξηση της χολερυθρίνης > 2 × ULN ή από κλινικά συμπτώματα 
βλάβης του ήπατος (π.χ. ίκτερος), η θεραπεία με Opsumit πρέπει να διακοπεί. Το ενδεχόμενο επανέναρξης του Opsumit 
μπορεί να εξεταστεί μετά την επαναφορά των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων σε φυσιολογικό εύρος σε ασθενείς που 
δεν έχουν εμφανίσει κλινικά συμπτώματα ηπατικής βλάβης. Συνιστάται να ληφθεί συμβουλή ηπατολόγου. Συγκέντρωση 
της αιμοσφαιρίνης: Η μείωση στις συγκεντρώσεις αιμοσφαιρίνης έχει σχετιστεί με ανταγωνιστές των υποδοχέων της 
ενδοθηλίνης (ERA) συμπεριλαμβανομένης της μακιτεντάνης (βλ. παράγραφο  Ανεπιθύμητες ενέργειες). Σε ελεγχόμενες 
με εικονικό φάρμακο μελέτες, οι σχετιζόμενες με τη μακιτεντάνη μειώσεις της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης δεν ήταν 
προοδευτικές, σταθεροποιήθηκαν μετά τις πρώτες 4-12  εβδομάδες θεραπείας και παρέμειναν σταθερές στη διάρκεια 
χρόνιας θεραπείας. Περιπτώσεις αναιμίας στις οποίες ήταν αναγκαία η μετάγγιση αιμοσφαιρίων έχουν αναφερθεί με 
τη μακιτεντάνη και άλλους ERA. Η έναρξη του Opsumit δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή αναιμία. Συνιστάται να 
μετρώνται οι συγκεντρώσεις αιμοσφαιρίνης πριν από την έναρξη της θεραπείας και να επαναλαμβάνονται οι εξετάσεις 
στη διάρκεια της θεραπείας σύμφωνα με τις κλινικές ενδείξεις. Φλεβοαποφρακτική πνευμονοπάθεια: Περιπτώσεις 
πνευμονικού οιδήματος έχουν αναφερθεί με αγγειοδιασταλτικά (κυρίως με προστακυκλίνες) όταν αυτά χρησιμοποιούνται 
σε ασθενείς με φλεβοαποφρακτική πνευμονοπάθεια. Συνεπώς, εάν εμφανιστούν σημεία πνευμονικού οιδήματος όταν η 
μακιτεντάνη χορηγηθεί σε ασθενείς με ΠΑΥ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα πνευμονικής φλεβοαποφρακτικής 
πνευμονοπάθειας. Χρήση σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία: Η θεραπεία με Opsumit πρέπει να ξεκινά σε γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας μόνο εφόσον έχει επαληθευτεί η απουσία κύησης, όταν έχουν δοθεί κατάλληλες συμβουλές για 
λήψη αντισύλληψης και εφόσον χρησιμοποιείται αξιόπιστη μέθοδος αντισύλληψης (βλ. παράγραφο Αντενδείξεις). Οι 
γυναίκες δεν πρέπει να μείνουν έγκυες για 1 μήνα μετά τη διακοπή του Opsumit. Συνιστάται να γίνονται μηνιαία τεστ 
εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Opsumit για την έγκαιρη ανίχνευση της κύησης. Συγχορήγηση με 
ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4: Κατά την παρουσία ισχυρών επαγωγέων του CYP3A4, μπορεί να εμφανιστεί μειωμένη 
αποτελεσματικότητα της μακιτεντάνης. Πρέπει να αποφεύγεται ο συνδυασμός της μακιτεντάνης με ισχυρούς επαγωγείς 
του  CYP3A4 (π.χ. ριφαμπικίνη, βότανο St. John’s  wort, καρβαμαζεπίνη και φαινυτοΐνη). Συγχορήγηση με ισχυρούς 
αναστολείς του CYP3A4: Απαιτείται προσοχή κατά την ταυτόχρονη χρήση της μακιτεντάνης με ισχυρούς αναστολείς του 
CYP3A4 (π.χ. ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, βορικοναζόλη, κλαριθρομυκίνη, τελιθρομυκίνη, νεφαζοδόνη, ριτοναβίρη και 
σακουϊναβίρη). Ταυτόχρονη χρήση με μέτριους διπλούς ή συνδυαστικούς αναστολείς CYP3A4 και CYP2C9: Απαιτείται 
προσοχή όταν η μακιτεντάνη χορηγείται ταυτόχρονα με μέτριους διπλούς αναστολείς του CYP3A4 και του CYP2C9 (π.χ. 
φλουκοναζόλη και αμιωδαρόνη). Απαιτείται επίσης προσοχή όταν η μακιτεντάνη χορηγείται ταυτόχρονα με ένα μέτριο 
αναστολέα του CYP3A4 (π.χ. σιπροφλοξασίνη, κυκλοσπορίνη, διλτιαζέμη, ερυθρομυκίνη, βεραπαμίλη) και ένα μέτριο 
αναστολέα του CYP2C9 (π.χ. μικοναζόλη, πιπερίνη). Νεφρική δυσλειτουργία: Οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία 
ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν υπόταση και αναιμία στη διάρκεια θεραπείας με μακιτεντάνη. 
Επομένως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και της αιμοσφαιρίνης. Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία 
με τη χρήση της μακιτεντάνης σε ασθενείς με ΠΑΥ και σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Συνιστάται προσοχή σε αυτόν 
τον πληθυσμό. Δεν υπάρχει εμπειρία με τη χρήση της μακιτεντάνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση, 
επομένως το Opsumit δεν συνιστάται σε αυτόν τον πληθυσμό. Έκδοχα: Το Opsumit περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με 
σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακής απορρόφηση 
γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Το Opsumit περιέχει λεκιθίνη που προέρχεται 
από φασόλι σόγιας. Εάν ένας ασθενής έχει υπερευαισθησία στη σόγια, το Opsumit δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (βλ. 
παράγραφο Αντενδείξεις). Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δισκίο, είναι 
αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου». Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνά 
αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ρινοφαρυγγίτιδα (14%), η κεφαλαλγία (13,6%) και η αναιμία (13,2%, 
βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών 
έχει ήπια έως μέτρια ένταση. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Η ασφάλεια της μακιτεντάνης 
αξιολογήθηκε σε μακροχρόνια, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή με 742 ασθενείς με συμπτωματική ΠΑΥ (μελέτη 
SERAPHIN). Η μέση διάρκεια θεραπείας ήταν 103,9 εβδομάδες στην ομάδα μακιτεντάνης 10 mg και 85,3 εβδομάδες στην 
ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι σχετιζόμενες με τη μακιτεντάνη ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες αναφέρθηκαν στη 
διάρκεια αυτής της κλινικής μελέτης, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές 
(≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), 
πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Κατηγορία οργανικού συστήματος Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Πολύ συχνές Ρινοφαρυγγίτιδα

Πολύ συχνές Βρογχίτιδα
Συχνές Φαρυγγίτιδα
Συχνές Γρίπη
Συχνές Ουρολοίμωξη

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Πολύ συχνές Αναιμία, μείωση αιμοσφαιρίνης5

Συχνές Λευκοπενία6

Συχνές Θρομβοκυτταροπενία7

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Συχνές Αυξήσεις αμινοτρανσφεράσης4

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Όχι συχνές Αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
(π.χ. αγγειοοίδημα, κνησμός, εξάνθημα)1

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Πολύ συχνές Κεφαλαλγία
Αγγειακές διαταραχές Συχνές Υπόταση2

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και 
του μεσοθωράκιου

Συχνές Ρινική συμφόρηση1

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές Οίδημα, κατακράτηση υγρών3

1 Τα δεδομένα προέρχονται από συγκεντρωτικές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Περιγραφή επιλεγμένων 
ανεπιθύμητων ενεργειών: 2 Η υπόταση έχει συσχετιστεί με τη χρήση των ERA συμπεριλαμβανομένης της μακιτεντάνης. Σε 
μακροχρόνια, διπλή-τυφλή μελέτη σε ασθενείς με ΠΑΥ, αναφέρθηκε υπόταση για το 7,0% και το 4,4% σε ασθενείς που 
ελάμβαναν μακιτεντάνη 10 mg και εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Αυτό αντιστοιχούσε σε συχνότητα 3,5  επεισοδίων ανά 
100 έτη ασθενών έκθεσης στη μακιτεντάνη 10 mg συγκριτικά με 2,7 επεισόδια ανά 100 έτη ασθενών έκθεσης σε εικονικό 
φάρμακο. 3 Το οίδημα/η κατακράτηση υγρών συσχετίστηκαν με τη χρήση των ERA συμπεριλαμβανομένης της μακιτεντάνης. 
Σε μακροχρόνια διπλή-τυφλή μελέτη σε ασθενείς με ΠΑΥ, η συχνότητα εμφάνισης οιδήματος ως ΑΕ στη μακιτεντάνη 10 mg 
και σε ομάδες θεραπείας εικονικού φαρμάκου ήταν 21,9% και 20,5%, αντίστοιχα. Σε μια διπλά τυφλή μελέτη σε ασθενείς με 
ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών περιφερικού οιδήματος στις ομάδες θεραπείας 
μακιτεντάνης και εικονικού φαρμάκου ήταν 11,8% και 6,8%, αντίστοιχα. Σε δύο διπλά τυφλές κλινικές μελέτες σε ασθενείς 
με δακτυλικά έλκη σχετιζόμενα με συστηματική σκλήρυνση, η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών περιφερικού 
οιδήματος κυμαίνονταν από 13,4% έως 16,1% στις ομάδες της μακιτεντάνης των 10  mg και από 6,2% έως 4,5% στις 
ομάδες εικονικού φαρμάκου. Μη φυσιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις: 4 Ηπατικές αμινοτρανσφεράσες: Η συχνότητα 
εμφάνισης αυξήσεων των αμινοτρανσφερασών (ALT/AST)  >  3  ×  ULN ήταν 3,4% στη μακιτεντάνη 10  mg και 4,5% στο 
εικονικό φάρμακο σε διπλή-τυφλή μελέτη σε ασθενείς με ΠΑΥ. Αυξήσεις > 5 × ULN εμφανίστηκαν στο 2,5% των ασθενών που 
ελάμβαναν μακιτεντάνη 10 mg έναντι του 2% των ασθενών που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο. 5 Αιμοσφαιρίνη: Σε μια διπλή-
τυφλή μελέτη σε ασθενείς με ΠΑΥ, η μακιτεντάνη 10 mg σχετίστηκε με μέση μείωση της αιμοσφαιρίνης έναντι του εικονικού 
φαρμάκου 1 g/dL. Μια μείωση από την τιμή αναφοράς στη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης έως κάτω του 10 g/dL αναφέρθηκε 
στο 8,7% των ασθενών που ελάμβαναν μακιτεντάνη 10 mg και στο 3,4% των ασθενών που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο. 6 

Λευκά αιμοσφαίρια: Σε μια διπλή-τυφλή μελέτη σε ασθενείς με ΠΑΥ, η μακιτεντάνη 10 mg σχετίστηκε με μείωση του μέσου 
αριθμού λευκοκυττάρων από την τιμή αναφοράς 0,7 × 109/L έναντι καμίας αλλαγής σε ασθενείς που ελάμβαναν εικονικό 
φάρμακο. 7 Αιμοπετάλια: Σε μια διπλή-τυφλή μελέτη σε ασθενείς με ΠΑΥ, η μακιτεντάνη 10 mg σχετίστηκε με μείωση του μέσου 
αριθμού αιμοπεταλίων 17 × 109/L έναντι μιας μέσης μείωσης 11 × 109/L σε ασθενείς που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο.: 
Μακροχρόνια ασφάλεια: Από τους 742 ασθενείς που έλαβαν μέρος στη βασική, διπλά τυφλή μελέτη SERAPHIN, 550 ασθενείς 
εντάχθηκαν σε μια μακροχρόνια, ανοιχτής επισήμανσης (OL) μελέτη επέκτασης. (Η κοόρτη OL συμπεριέλαβε 182 ασθενείς 
οι οποίοι συνέχισαν με μακιτεντάνη 10 mg και 368 ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν εικονικό φάρμακο ή μακιτεντάνη 3 mg και 
μετατάχθηκαν σε μακιτεντάνη 10 mg.). Η μακροχρόνια παρακολούθηση αυτών των 550 ασθενών για διάμεσο χρόνο έκθεσης 
3,3 ετών και μέγιστο χρόνο έκθεσης 10,9 ετών έδειξε προφίλ ασφάλειας συμβατό με εκείνο που περιγράφηκε παραπάνω κατά 
τη διάρκεια της διπλά τυφλής φάσης της SERAPHIN. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια της μακιτεντάνης σε παιδιά και 
εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η 
αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος 
είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται 
από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες μέσω του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: 
http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΊΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 
Beerse, Βέλγιο. ΑΡΊΘΜΟΣ(ΟΊ) ΑΔΕΊΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ: EU/1/13/893/002. ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΕΊΜΕΝΟΥ: 10 Ιουνίου 2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό 
τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:  http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΊΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική 
συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ / ΤΊΜΕΣ 

Περιεκτικότητα Μέγεθος συσκευασίας Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή
OPSUMIT F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 (PVC/PE/PVdC/ALU blister) 1.643,67 € 2.000,76 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56,  
151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



δοραβιρίνη

(elbasvir and grazoprevir) tabletsδοραβιρίνη/λαμιβουδίνη/
φουμαρική δισοπροξίλη της τενοφοβίρης

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρµακα 
πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ 

τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ 
τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την 

«ΚΊΤΡΊΝΗ ΚΑΡΤΑ»
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63,174 56 Άλιμος, Τηλ: 2109897300 
Αρ. ΓΕΜΗ: 121808101000 
E-MAIL: dpoc_greece@merck.com, www.msd.gr 1382-27012022-INFE       GR-ZER-00121

CANCIDAS PD.C.SO.IN 50MG/VIAL BTX1VIALX50MG Λ.Τ.: 250,83€ 
CANCIDAS PD.C.SO.IN 70MG/VIAL BTx1VIALx70MG Λ.Τ.: 319,05€ 
NOXAFIL C/S.SOL.IN 300mg/VIAL BTx1 VIAL Λ.Τ.: 284,33€ 
NOXAFIL GR.TAB 100mg/TAB BTx24 (2x12)  
σε PVC/Aclar laminate blister with push through aluminium lidding Λ.Τ.: 659,34€ 
NOXAFIL ORAL.SUSP 40MG/ML Γυάλ. φιαλ. x 105 ml Λ.Τ.: 542,03€ 
ZERBAXA® PD.C.SO.IN (1+0.5)G/VIAL BTx10 VIALS Λ.Τ.: 925,97€ 
SIVEXTRO F.C.TAB 200MG/TAB BTx6 BLIST x1 δισκίο (unit dose) σε BLISTERS (PVC/PVDC/αλουμίνιο) Λ.Τ.: 1.109,24€ 
SIVEXTRO PD.C.S.INF 200MG/VIAL BTx6 VIALS Λ.Τ.: 1.111,46€ 
CUBICIN PD.I.S.INF 350MG/VIAL (50MG/ML) BTx 1VIAL Λ.Τ.: 75,09€ 
CUBICIN PD.I.S.INF 500MG/VIAL (50MG/ML) BTx 1VIAL Λ.Τ.: 105,41€ 
INVANZ PD.C.SO.IN 1G/VIAL BTx1VIALx20ML Λ.Τ.: 42,96€ 
PREVYMIS C/S.SOL.IN 240MG/12ML VIAL (20MG/ML) BTx1 VIAL x 12ML Λ.Τ.: 200,02€ 
PREVYMIS F.C.TAB 480MG/TAB BTx28 X1 δισκία (μονάδα δόσης) σε BLISTERS alu/alu Λ.Τ.: 9.218,97€ 
PREVYMIS F.C.TAB 240MG/TAB BTx28 X1 δισκία (μονάδα δόσης) σε BLISTERS alu/alu Λ.Τ.: 4.557,16€ 
ZEPATIER® F.C.TAB (50+100)MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS (alu/alu) Λ.Τ.: 8.269,79€ 
ISENTRESS CHW.TAB 100MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 60 Λ.Τ.: 172,6€ 
ISENTRESS F.C.TAB 400MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 60 Λ.Τ.: 562,09€ 
ISENTRESS F.C.TAB 600MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 60 Λ.Τ.: 562,12€ 
ISENTRESS GRA.OR.SUS 100mg/SACHET BTx60 SACHETS  
+ σύριγγες (2 του 1 ml, 2 των 3 ml, 2 των 10 ml) + 2 κύπελλα ανάμιξης Λ.Τ.: 218,21€ 
DELSTRIGO F.C.TAB (100+300+245)MG/TAB φιάλη (HDPE) x 30 δισκία Λ.Τ.: 466,18€ 
PIFELTRO® F.C.TAB 100MG/TAB φιάλη (HDPE) x 30 δισκία Λ.Τ.: 328,76€ 
 
Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες Περιλήψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
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