ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PENNSAIDÒ 16mg/ml δερµατικό διάλυµα

2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 ml δερµατικού διαλύµατος περιέχει: 16,05 mg νατριούχο δικλοφαινάκη
Για τα έκδοχα, βλέπε 6.1

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δερµατικό διάλυµα.
Το δερµατικό διάλυµα είναι ένα υγρό διαυγές, άχρωµο έως ροζ ή πορτοκαλί.

4.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις
Το PENNSAIDÒ (16 mg/ml νατριούχος δικλοφαινάκη) είναι δερµατικό διάλυµα το
οποίο ενδείκνυται για τη συµπτωµατική ανακούφιση του πόνου που συνδέεται µε την
οστεοαρθρίτιδα σε επιπολής αρθρώσεις στις οποίες περιλαµβάνεται και το γόνατο.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση του PENNSAIDÒ σε µεγάλες, εν τω βάθει
αρθρώσεις καλυµµένες από µυς ή άλλους µαλακούς ιστούς, όπως το ισχίο ή η
σπονδυλική στήλη.

4.2

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Το PENNSAIDÒ εφαρµόζεται τοπικά πάνω στην επώδυνη άρθρωση.
Αφού η περιοχή στην οποία θα γίνει η θεραπεία, πλυθεί µε νερό και σαπούνι και
αφεθεί να στεγνώσει, εφαρµόζονται συνολικά περίπου 20 ή 40 σταγόνες (περίπου 0,5
ή 1 ml) PENNSAIDÒ (16 mg/ml νατριούχος δικλοφαινάκη) πάνω σε µία µετρίου
µεγέθους (π.χ. καρπός) ή µεγάλη (π.χ. γόνατο) άρθρωση, αντίστοιχα. Οι ασθενείς
πρέπει να εφαρµόζουν έως τη µέγιστη δόση που είναι 40 σταγόνες τέσσερις φορές
την ηµέρα στην κάθε άρθρωση, σύµφωνα µε τη σύσταση του γιατρού. Για να
διασφαλισθεί ότι το προϊόν δεν διαρρέει από την περιοχή που εφαρµόζεται η
θεραπεία, πρέπει το διάλυµα να τοποθετείται σε µικρές ποσότητες από 5 ή 10
σταγόνες πάνω στην µετρίου µεγέθους ή µεγάλη άρθρωση. Το PENNSAIDÒ
απλώνεται οµοιόµορφα πάνω στην περιοχή θεραπείας µε το χέρι ή τα δάχτυλα. Η
διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαµβάνεται µέχρι να εφαρµοσθεί όλη η ποσότητα
του PENNSAIDÒ. Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται τέσσερις φορές την
ηµέρα.
Ασθενείς µε νεφρική και ηπατική βλάβη:
Για τη χρήση του PENNSAIDÒ σε ασθενείς µε ηπατική ή νεφρική βλάβη βλέπε
λήµµα 4.4.
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Χρήση σε παιδιά: Επειδή δεν υπάρχει εµπειρία από τη χρήση του PENNSAIDÒ σε
παιδιά, δεν συνιστάται η χρήση αυτού του προϊόντος σ’ αυτή την οµάδα ασθενών.
4.3

Αντενδείξεις
Το PENNSAIDÒ (16 mg/ml νατριούχος δικλοφαινάκη) αντενδείκνυται σε γυναίκες
κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, καθώς επίσης και σε ασθενείς µε
υπερευαισθησία στη δικλοφαινάκη ή σε άλλα συστατικά του διαλύµατος.
Επειδή υπάρχει πιθανότητα για διασταυρούµενη ευαισθησία µε άλλα µη στεροειδή
αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ), ακόµη και αν ανήκουν σε διαφορετικές
κατηγορίες, η δικλοφαινάκη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ασθενείς στους
οποίους κρίσεις άσθµατος, κνίδωση, ρινίτιδα ή άλλες αλλεργικές εκδηλώσεις έχουν
προκληθεί από χρήση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ASA) χορηγούµενου από το στόµα
ή άλλων µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων.
Αλλεργία ή δερµατική ευαισθησία: Το PENNSAIDÒ περιέχει επίσης
διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) ως διεισδυτικό δέρµατος. Δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε γνωστό ιστορικό αλλεργίας ή δερµατικής
ευαισθησίας στο DMSO.

4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες µπορεί να ελαχιστοποιηθούν µε τη χρήση της µικρότερης
αποτελεσµατικής δόσης για το συντοµότερο διάστηµα που είναι αναγκαίο για τον
έλεγχο των συµπτωµάτων.
Ηλικιωµένοι: Οι ηλικιωµένοι έχουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης ανεπιθύµητων
ενεργειών όταν λαµβάνουν από το στόµα ΜΣΑΦ ειδικά αιµορραγία από το
γαστρεντερικό και διάτρηση, που µπορεί να αποβούν µοιραίες.
Ασθενείς µε ιστορικό τοξικότητας από το γαστρεντερικό, ιδιαίτερα οι ηλικιωµένοι,
πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε ασυνήθιστα συµπτώµατα από το υπογάστριο
(ειδικά αιµορραγία από το γαστρεντερικό) ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της θεραπείας.
Σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις, εκ των οποίων ορισµένες θανάσιµες,
συµπεριλαµβανοµένων της αποφολιδωτικής δερµατίτιδας, του συνδρόµου StevensJohnson και της τοξικής επιδερµικής νεκρόλυσης, έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια σε
σχέση µε τη χρήση ΜΣΑΦ (βλ. 4.8). Οι ασθενείς φαίνεται να διατρέχουν µεγαλύτερο
κίνδυνο εµφάνισης αυτών των ενεργειών στην αρχή της θεραπείας. Στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων οι ανεπιθύµητες ενέργειες εµφανίζονται µέσα στον πρώτο µήνα της
θεραπείας. Η θεραπεία µε PENNSAIDÒ πρέπει να διακόπτεται µόλις εµφανιστεί
δερµατικό εξάνθηµα, βλάβες του βλεννογόνου ή οποιοδήποτε άλλο σηµείο
υπερευαισθησίας.
Πρέπει να δίδονται οδηγίες στους ασθενείς να πλένουν τα χέρια τους µετά τη
διαδικασία χορήγησης ώστε να αποφευχθεί επαφή µε τα µάτια, τους βλεννογόνους
και το δέρµα που δεν προορίζεται για θεραπεία.
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Δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται άλλα φαρµακευτικά προϊόντα στην πάσχουσα
περιοχή, ταυτόχρονα µε το PENNSAIDÒ.
Η πιθανότητα εµφάνισης συστηµατικών ανεπιθύµητων ενεργειών µετά την τοπική
εφαρµογή του PENNSAIDÒ είναι πολύ µικρή σε σύγκριση µε τη συχνότητα
ανεπιθύµητων ενεργειών µετά την από του στόµατος χορήγηση δικλοφαινάκης,
γεγονός που οφείλεται στην περιορισµένη συστηµατική απορρόφηση του
PENNSAIDÒ. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε
διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας, επειδή µετά από τοπική ή από του στόµατος
χρήση ΜΣΑΦ έχουν αναφερθεί µεµονωµένες περιπτώσεις συστηµατικών
ανεπιθύµητων ενεργειών που οδήγησαν σε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.
Πρέπει να χρησιµοποιείται η µικρότερη δόση PENNSAIDÒ σε κάθε άρθρωση.
Ήπαρ
Μπορεί να εµφανισθεί µικρή αύξηση των τιµών των ηπατικών δοκιµασιών στη
διάρκεια της θεραπείας µε PENNSAIDÒ. Εάν οι µη φυσιολογικές τιµές των ηπατικών
δοκιµασιών επιµένουν ή επιδεινωθούν, εµφανισθούν κλινικά σηµεία και συµπτώµατα
συµβατά µε ηπατική νόσο ή εάν εµφανισθούν άλλες εκδηλώσεις (π.χ. ηωσινοφιλία,
εξάνθηµα), τότε πρέπει να διακοπεί η χρήση του PENNSAIDÒ. Εάν είναι
απαραίτητο να συνταγογραφηθεί το φάρµακο αυτό, ενώ υπάρχει σοβαρή ηπατική
βλάβη, η χορήγηση πρέπει να γίνει κάτω από στενή παρακολούθηση.
Απαιτείται προσοχή όταν χορηγείται νατριούχος δικλοφαινάκη σε ασθενείς µε
ηπατική πορφυρία, επειδή η νατριούχος δικλοφαινάκη µπορεί να πυροδοτήσει µία
κρίση.
Γαστρεντερικό Σύστηµα
Πεπτικό έλκος, διάτρηση και γαστρεντερική αιµορραγία, µερικές φορές σοβαρές και
περιστασιακά (σπάνια) θανατηφόρες, είτε παρουσία είτε απουσία προηγουµένων
συµπτωµάτων είναι γνωστό ότι εµφανίζονται κατά τη διάρκεια θεραπείας από το
στόµα και από το ορθό µε µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ).
Ωστόσο, το µέγιστο επίπεδο της δικλοφαινάκης στο αίµα µετά την τοπική εφαρµογή
του PENNSAIDÒ, είναι χαµηλό (50 φορές χαµηλότερο από εκείνο που επιτυγχάνεται
µε χορήγηση 25 mg δικλοφαινάκης από το στόµα). Εποµένως, το PENNSAIDÒ
(νατριούχος δικλοφαινάκη) µπορεί λογικά να χορηγηθεί σε ασθενείς επιρρεπείς σε
ερεθισµό του γαστρεντερικού συστήµατος, όπως αυτοί µε ιστορικό πεπτικού έλκους
που έχει προκληθεί από ΜΣΑΦ ή άλλο φλεγµονώδες νόσηµα του γαστρεντερικού
συστήµατος (όπως ελκώδη κολίτιδα ή νόσος του Crohn), κάτω από στενή ιατρική
παρακολούθηση. Στις περιπτώσεις αυτές ο γιατρός πρέπει να εκτιµά τα οφέλη της
θεραπείας έναντι των πιθανών κινδύνων (βλέπε ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ και
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ). Πρέπει να δίδονται οδηγίες στον ασθενή να
επικοινωνήσει αµέσως µε το γιατρό εάν εµφανισθούν συµπτώµατα ή σηµεία που
υποδηλώνουν πεπτικό έλκος ή γαστρεντερική αιµορραγία. Οι ανεπιθύµητες αυτές
ενέργειες µπορεί να εµφανισθούν οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της
θεραπείας χωρίς προειδοποιητικά συµπτώµατα ή σηµεία.
Δέρµα
Το PENNSAIDÒ δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε κλειστή επίδεση. Το PENNSAIDÒ
δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε ανοικτό, ερεθισµένο ή µολυσµένο δέρµα. Το
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PENNSAIDÒ δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε περιοχές αρθρώσεων όπου υπάρχει
ήδη δερµατικό νόσηµα (π.χ. ψωρίαση) εκτός εάν το συστήσει ο ιατρός σας. Δεν
συνιστάται η εφαρµογή του PENNSAIDÒ στους βλεννογόνους.
Υπερευαισθησία
Το διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) στο PENNSAIDÒ µπορεί να πυροδοτήσει την
απελευθέρωση της ισταµίνης και έχουν αναφερθεί περιστασιακά αντιδράσεις
υπερευαισθησίας µε την τοπική χρήση. Αν εµφανισθούν αντιδράσεις αναφυλακτικού
τύπου, πρέπει να ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπεία και να διακοπεί η περαιτέρω
χρήση του PENNSAIDÒ .
Οφθαλµοί
Σε µελέτες σε ζώα, η χορήγηση υπερβολικά µεγάλης δόσης DMSO, ιδιαίτερα από το
στόµα, είχε σαν αποτέλεσµα παθολογικές αλλοιώσεις στους φακούς του οφθαλµού.
Σε µελέτες που έγιναν σε θηλαστικά και ανθρώπους, µετά από χορήγηση DMSO
τόσο τοπικά στον οφθαλµό όσο και από το στόµα, δεν παρατηρήθηκαν τέτοιου είδους
αλλοιώσεις.
Λοίµωξη
Η αντιφλεγµονώδης και αναλγητική δράση της νατριούχου δικλοφαινάκης µπορούν
να καλύψουν τα συνήθη σηµεία της λοίµωξης. Εποµένως, ο γιατρός πρέπει να
βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν ανάπτυξη τοπικής δερµατικής λοίµωξης στην
περιοχή που ο ασθενής έχει εφαρµόσει το φάρµακο.
Η µέγιστη συγκέντρωση της δικλοφαινάκης στο αίµα, µετά από εφαρµογή της
µεγαλύτερης δόσης PENNSAIDÒ (1ml), βρέθηκε να είναι λιγότερη από 10 ng/ml. Η
τιµή αυτή είναι 50 φορές µικρότερη από τη µέγιστη συγκέντρωση της δικλοφαινάκης
στο αίµα µετά χορήγηση 25mg δικλοφαινάκης από το στόµα.
Το PENNSAIDÒ περιέχει διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) το οποίο µπορεί να
προκαλέσει υπνηλία και κεφαλαλγία και µπορεί να είναι ερεθιστικό του δέρµατος.
4.5

Αλληλεπιδράσεις
αλληλεπίδρασης

µε

άλλα

φαρµακευτικά

προϊόντα

και

άλλες

µορφές

Οι αλληλεπιδράσεις που καταγράφονται στο λήµµα αυτό της ΠΧΠ έχουν
παρατηρηθεί µετά από συστηµατική χορήγηση νατριούχου δικλοφαινάκης. Ο
κίνδυνος που συσχετίζεται µε την τοπική χρήση του φαρµάκου PENNSAIDÒ δεν
είναι γνωστός, αλλά οπωσδήποτε χαµηλός.
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ASA):
Τα επίπεδα της δικλοφαινάκης στο αίµα µπορεί να µειωθούν όταν χορηγείται
ταυτόχρονα µε ASA. Η βιοδιαθεσιµότητα του ASA µειώνεται παρουσία της
δικλοφαινάκης. Παρ’ όλο που οι φαρµακοκινητικές αυτές αλληλεπιδράσεις δεν
φαίνεται να έχουν κλινική σηµασία, δεν υπάρχει αποδεδειγµένο όφελος από την
ταυτόχρονη χρήση των δύο αυτών φαρµάκων.
Διγοξίνη:
Η δικλοφαινάκη µπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση της διγοξίνης στο αίµα. Μπορεί
να απαιτηθεί ρύθµιση της δοσολογίας.
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Λίθιο:
Οι συγκεντρώσεις του λιθίου στο αίµα µπορεί να αυξηθούν όταν χορηγείται
ταυτόχρονα µε δικλοφαινάκη (γεγονός που επηρεάζει τη νεφρική κάθαρση του
λιθίου). Μπορεί να απαιτηθεί ρύθµιση της δοσολογίας του λιθίου.
Από του στόµατος υπογλυκαιµικά φάρµακα:
Φαρµακοδυναµικές µελέτες δεν έχουν δείξει ενίσχυση της δράσης όταν χορηγήθηκαν
ταυτόχρονα µε δικλοφαινάκη. Ωστόσο, υπάρχουν µεµονωµένες αναφορές τόσο
υπογλυκαιµικών όσο και υπεργλυκαιµικών ενεργειών στη δοσολογία των
υπογλυκαιµικών φαρµάκων.
Αντιπηκτικά:
Τα ΜΣΑΦ µπορεί να ενισχύσουν τη δράση των αντιπηκτικών, όπως η βαρφαρίνη
(βλέπε παράγραφο 4.4)
Διουρητικά:
Τα ΜΣΑΦ έχει αναφερθεί ότι µειώνουν τη δραστικότητα των διουρητικών. Η
ταυτόχρονη θεραπεία µε καλιοσυντηρητικά διουρητικά µπορεί να συνοδευθεί µε
αυξηµένο κάλιο στο αίµα, έτσι είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται τα επίπεδα
στο αίµα/πλάσµα τακτικά.
Γλυκοκορτικοειδή:
Η ταυτόχρονη χορήγηση µπορεί να επιδεινώσει τις ανεπιθύµητες ενέργειες από το
γαστρεντερικό.
ΜΣΑΦ:
Η ταυτόχρονη θεραπεία από το στόµα µε δύο ή περισσότερα ΜΣΑΦ µπορεί να
ενισχύσει την εµφάνιση ανεπιθυµήτων ενεργειών (βλέπε Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις
και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Μεθοτρεξάτη:
Πρέπει να δίδεται προσοχή όταν τα ΜΣΑΦ χορηγούνται σε διάστηµα λιγότερο των
24 ωρών πριν ή µετά τη θεραπεία µε µεθοτρεξάτη. Μπορεί να εµφανισθούν
αυξηµένες συγκεντρώσεις της µεθοτρεξάτης στο αίµα µε αποτέλεσµα αύξηση της
τοξικότητας.
Κυκλοσπορίνη:
Η νεφροτοξικότητα από την κυκλοσπορίνη µπορεί να αυξηθεί λόγω της επίδρασης
των ΜΣΑΦ στη νεφρική προσταγλανδίνη.
Κινολόνες:
Υπάρχουν µεµονωµένες αναφορές σπασµών, οι οποίοι µπορεί να οφείλονται στην
ταυτόχρονη χρήση κινολονών και ΜΣΑΦ.
Αντιυπερτασικά φάρµακα:
΄Όπως και άλλα ΜΣΑΦ, η δικλοφαινάκη µπορεί να µειώσει την αντιυπερτασική
δράση της προπρανολόλης και άλλων β-αναστολέων, καθώς επίσης και άλλων
αντιυπερτασικών φαρµάκων.
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Άλλα φάρµακα
Η νατριούχος δικλοφαινάκη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε καλιούχο
δικλοφαινάκη επειδή και οι δύο υπάρχουν στο αίµα σαν το ίδιο δραστικό οργανικό
ιόν.
Κορτικοστεροειδή:
Αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης έλκους ή αιµορραγίας από το γαστρεντερικό (βλέπε
παράγραφο 4.4).
Αντιαιµοπεταλιακοί παράγοντες και εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης
σεροτονίνης (SSRIs):
Αυξηµένος κίνδυνος αιµορραγίας από το γαστρεντερικό (βλέπε παράγραφο 4.4.)
4.6

Kύηση και γαλουχία
Το PENNSAIDÒ αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.
(βλέπε λήµµατα 4.3 και 5.3)

4.7

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών
Κεφαλαλγία, ζάλη, καρηβαρία και νοητική σύγχυση έχουν αναφερθεί κατά τη
διάρκεια από του στόµατος θεραπείας µε δικλοφαινάκη. Οι ασθενείς πρέπει να είναι
ενήµεροι ότι αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες µπορεί να εµφανισθούν και να είναι
προσεκτικοί όταν χειρίζονται µηχανήµατα ή οδηγούν σε περίπτωση που αισθανθούν
κάποιο από τα συµπτώµατα αυτά.

4.8

Ανεπιθύµητες ενέργειες
Τοπική χρήση:
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες χωρίζονται σε αυτές που εµφανίζονται τοπικά στη θέση
εφαρµογής και σε εκείνες που εµφανίζονται ως αποτέλεσµα συστηµατικής
αντίδρασης. Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες παρατηρήθηκαν σε έξι διπλάτυφλές, κλινικές µελέτες µε σηµαντικά αυξηµένη συχνότητα στην οµάδα του
PENNSAIDÒ σε σύγκριση µε την οµάδα του εικονικού φαρµάκου (placebo). Στη
θέση εφαρµογής, η ξηρότητα του δέρµατος (35,8% έναντι 6,86% στην οµάδα του
placebo) και το εξάνθηµα (10,44% έναντι 2,86% στην οµάδα του placebo) ήταν
στατιστικά σηµαντικές. Άλλες στατιστικά σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες του
PENNSAIDÒ έναντι του εικονικού φαρµάκου είναι δυσκοιλιότητα (3,83% έναντι
0,57%), δυσπεψία (8,98% έναντι 4%) και µετεωρισµός (4,49% έναντι 0,57%).
Μετά την τοπική εφαρµογή δικλοφαινάκης έχουν αναφερθεί φωτοαλλεργικές
αντιδράσεις και δερµατίτιδα εξ’ επαφής.
Η συστηµατική απορρόφηση της νατριούχου δικλοφαινάκης µετά από τοπική
εφαρµογή του PENNSAIDÒ είναι πολύ µικρή σε σύγκριση µε τη χρήση των δισκίων
νατριούχου δικλοφαινάκης. Ωστόσο, όταν το PENNSAIDÒ εφαρµόζεται σε µεγάλη
σχετικά επιφάνεια δέρµατος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η πιθανότητα εµφάνισης
συστηµατικών ανεπιθυµήτων ενεργειών οµοίων µε εκείνες τις συστηµατικές
αντιδράσεις που εµφανίζονται µετά από τη χορήγηση δικλοφαινάκης από το στόµα
(βλέπε κατωτέρω) δεν µπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Πιθανές συστηµατικές
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ανεπιθύµητες ενέργειες περιγράφονται πιο κάτω.
Από του στόµατος χρήση:
Η από του στόµατος χορήγηση της δικλοφαινάκης έχει ως αποτέλεσµα ανεπιθύµητες
ενέργειες λόγω των συστηµατικών και τοπικών γαστρεντερικών αντιδράσεων.
Οι πιο σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες από το γαστρεντερικό που παρατηρήθηκαν,
ήταν έλκος και αιµορραγία, ενώ, οι πιο σοβαρές αν και σπάνιες δερµατολογικές
αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν, ήταν πολύµορφο ερύθηµα (σύνδροµο StevensJohnson και σύνδροµο Lyell). Θανατηφόρα περιστατικά έχουν εµφανισθεί
σποραδικά, ιδιαίτερα στους ηλικιωµένους.
Φυσαλιδώδεις αντιδράσεις συµπεριλαµβανοµένων του συνδρόµου Stevens-Johnson
και Τοξικής Επιδερµικής Νεκρόλυσης (πολύ σπάνιες).
Έχουν αναφερθεί οίδηµα, υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση µε την αγωγή
µε ΜΣΑΦ.
Γαστρεντερικό σύστηµα:
Περιστασιακές: επιγαστρικό, γαστρικό ή κοιλιακό άλγος, κοιλιακές κράµπες, ναυτία,
δυσπεψία, ανορεξία, διάρροια, εµετός και τυµπανισµός.
Σπάνιες: γαστρεντερική αιµορραγία (διάρροια µε αίµα, µέλαινα, αιµατέµεση)
γαστρικά και εντερικά έλκη µε ή χωρίς αιµορραγία ή διάτρηση.
Μεµονωµένες περιπτώσεις: διαταραχές του κατώτερου εντερικού σωλήνα (π.χ. µηειδική αιµορραγική κολίτιδα και επιδείνωση ελκώδους κολίτιδας ή νόσος του Crohn),
εντερική στένωση προσοµοιάζουσα µε διάφραγµα, υπεροξύτητα, στοµατίτιδα,
γλωσσίτιδα, επίχριστη γλώσσα, οισοφαγικές βλάβες, δυσκοιλιότητα και
παγκρεατίτιδα.
Από το ΚΝΣ:
Περιστασιακές: ζάλη, κεφαλαλγία και ίλιγγος.
Σπάνιες: υπνηλία, κακουχία, µειωµένη ικανότητα συγκέντρωσης και κόπωση.
Μεµονωµένες περιπτώσεις: διαταραχές των αισθήσεων συµπεριλαµβανοµένης και της
παραισθησίας, διαταραχές της µνήµης, ανικανότητα προσανατολισµού, αϋπνία,
ευερεθιστότητα, σπασµοί, κατάθλιψη, ανησυχία, εφιάλτες, τρόµος, ψυχωτικές
αντιδράσεις και άσηπτη µηνιγγίτιδα.
Ειδικές αισθήσεις:
Μεµονωµένες περιπτώσεις: διαταραχές της όρασης (θάµβος οράσεως, διπλωπία),
διαταραχές της ακοής, εµβοή των ώτων και διαταραχές της γεύσης.
Καρδιαγγειακό:
Σπάνιες: αίσθηµα παλµών, στηθάγχη και αρρυθµίες.
Μεµονωµένες περιπτώσεις: επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας και υπέρταση.
Δέρµα:
Περιστασιακές: εξάνθηµα και κνησµός.
Σπάνιες: κνίδωση.
Μεµονωµένες περιπτώσεις: φυσαλιδώδες εξάνθηµα, ερύθηµα, έκζεµα, πολύµορφο
ερύθηµα, σύνδροµο Stevens-Johnson, σύνδροµο Lyell (τοξική επιδερµική
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νεκρόλυση), ερυθροδερµία (αποφολιδωτική δερµατίτιδα), αλωπεκία, αντιδράσεις
φωτοευαισθησίας και πορφύρα περιλαµβανοµένης της αλλεργικής πορφύρας.
Νεφροί:
Σπάνιες: οίδηµα (προσώπου, γενικό, περιφερικό).
Μεµονωµένες περιπτώσεις: οξεία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδροµο,
ανωµαλίες στην ούρηση (π.χ. αιµατουρία και πρωτεϊνουρία), διάµεση νεφρίτιδα και
νέκρωση των θηλών.
Αίµα:
Μεµονωµένες περιπτώσεις: θροµβοκυτοπενία, λευκοπενία, ακοκκιοκυτταραιµία
αιµολυτική αναιµία, απλαστική αναιµία και δευτεροπαθής αναιµία από
γαστρεντερική αιµορραγία.
Ήπαρ:
Περιστασιακές: αύξηση (³ 3 φορές πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο) της
AST, ALT.
Σπάνιες: διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας περιλαµβανοµένης της ηπατίτιδας µε
ή χωρίς ίκτερο.
Μεµονωµένες περιπτώσεις: κεραυνοβόλος ηπατίτιδα.
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας:
Σπάνιες: αντίδραση υπερευαισθησίας όπως άσθµα σε ασθενείς ευαίσθητους στο
ASA π.χ. βρογχόσπασµος, αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείς συστηµατικές
αντιδράσεις περιλαµβανοµένης της υπότασης.
Μεµονωµένες περιπτώσεις: αγγειΐτιδα, πνευµονίτιδα.
4.9

Υπερδοσολογία
Το PENNSAIDÒ προορίζεται για εξωτερική χρήση µόνο. Η µικρή απορρόφηση της
δικλοφαινάκης από το PENNSAIDÒ υποδηλώνει ότι η τοξικότητα από τοπική
υπερδοσολογία είναι εξαιρετικά απίθανη.
Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, η ποσότητα νατριούχου δικλοφαινάκης (900 mg) η
οποία περιέχεται σε ένα µπουκάλι PENNSAIDÒ 60ml, θα µπορούσε να προκαλέσει
στοµαχικά ενοχλήµατα και/ή παροδική νεφρική δυσλειτουργία. Η απορρόφηση
πρέπει να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα µε χορήγηση ενεργού
άνθρακα. Η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται, καθώς επίσης και η
γαστρεντερική κατάσταση για πιθανό ερεθισµό ή αιµορραγία. Υποστηρικτική και
συµπτωµατική θεραπεία πρέπει να χορηγηθεί για τυχόν επιπλοκές, στις οποίες
περιλαµβάνονται για παράδειγµα: η υπόταση, η γαστρεντερική αιµορραγία και η
νεφρική ανεπάρκεια. Η προκλητή διούρηση µπορεί να έχει περιορισµένη χρήση. Η
ποσότητα του DMSO (36 g) πρέπει να είναι πολύ χαµηλότερη από οποιοδήποτε
επικίνδυνο όριο για τον άνθρωπο (µε βάση την LD50 >11 g/kg στους πιθήκους).
Οξεία έκθεση στο DMSO µέσω εισπνοής υψηλών συγκεντρώσεων υδρατµών από τη
χρήση ή την κατάχρηση του PENNSAIDÒ είναι κάτι πολύ σπάνιο. Σε περίπτωση
έκθεσης είναι πιθανόν να προκληθεί ερεθισµός των βλεννογόνων του ανώτερου
αναπνευστικού συστήµατος, δύσπνοια, ναυτία ή έµετος. Η θεραπεία περιλαµβάνει
χορήγηση οξυγόνου ή ακολουθείται άλλη συµπτωµατική θεραπεία.
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5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1

Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες
Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία
Τοπικά προϊόντα για αρθρώσεις και µυϊκό πόνο (M02).
Μηχανισµός δράσης
Η νατριούχος δικλοφαινάκη είναι µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο της
οµάδας του αρυλακανοϊκού οξέος, µε αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Η
δικλοφαινάκη αναστέλλει τη βιοσύνθεση των προσταγλανδινών αναστέλλοντας τη
δράση της συνθετάσης της προσταγλανδίνης κατά τρόπο µη αναστρέψιµο. Αυτή η
µειωµένη παραγωγή προσταγλανδινών είναι συνέπεια του ανταγωνισµού µεταξύ της
δικλοφαινάκης και του αραχιδονικού οξέος στη σύνδεση µε την κυκλοοξυγονάση
(συνθετάση της προσταγλανδίνης). Αυτό εξηγεί µερικώς τον µηχανισµό δράσης της.
Επειδή η αντιφλεγµονώδης δράση της δικλοφαινάκης διατηρείται ακόµη και στα ζώα
που έχουν υποστεί επινεφριδιεκτοµή, δεν δρα µέσω του υποφυσο-επινεφριδικού
άξονα. Η δικλοφαινάκη θεωρείται αναλγητικό µε περιφερική δράση.
Το PENNSAIDÒ περιέχει νατριούχο δικλοφαινάκη σε διάλυµα που περιέχει
διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), το οποίο ενισχύει τη διείσδυση του φαρµάκου µέσω
του δέρµατος στους υποκείµενους ιστούς και στους αρθρικούς χώρους. Υπάρχουν
πολλοί µηχανισµοί δράσης που αποδίδονται στο DMSO, και είναι πιθανόν ένας
συνδυασµός δράσεων να είναι λειτουργικός.

5.2

Φαρµακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η νατριούχος δικλοφαινάκη απορροφάται ταχέως όταν χορηγείται ως διάλυµα από το
στόµα, ως υπόθετο από το ορθό ή ως ενδοµυϊκή ένεση. Απορροφάται πιο αργά όταν
χορηγείται στη µορφή των επικαλυµένων εντεροδιαλυτών δισκίων, ιδιαίτερα όταν η
µορφή αυτή χορηγείται µαζί µε τροφή. Η δικλοφαινάκη απορροφάται επίσης
διαδερµικά.
Μετά την τοπική εφαρµογή 1,0 ml PENNSAIDÒ (16 mg νατριούχος δικλοφαινάκη),
η µέση µέγιστη συγκέντρωση δικλοφαινάκης στο πλάσµα (Cmax) είναι 9,7 ng/ml.
Αυτή η συγκέντρωση επιτυγχάνεται σε 24 έως 48 ώρες (Tmax).
Κατανοµή και µεταβολισµός
Παρ’ όλο που η από του στόµατος χορηγούµενη δικλοφαινάκη απορροφάται σχεδόν
πλήρως, υφίσταται µεταβολισµό πρώτης διόδου, έτσι µόνο 50 έως 60% του
φαρµάκου φθάνει στη συστηµατική κυκλοφορία αναλλοίωτο. Σε θεραπευτικές
συγκεντρώσεις συνδέεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 99% µε πρωτεΐνες του
πλάσµατος. Η δικλοφαινάκη διεισδύει στο αρθρικό υγρό και έχει ανιχνευθεί στο
µητρικό γάλα. Ο χρόνος ηµιζωής στο πλάσµα είναι περίπου 1 έως 2 ώρες.
Η δικλοφαινάκη µεταβολίζεται σε 4’-hydroxydiclofenac, 5-hydroxydiclofenac, 3’hydroxydiclofenac, 3’-hydroxy- 4’-methoxy diclofenac και 4’,5-dihydroxydiclofenac.
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Αποβολή
Η νατριούχος δικλοφαινάκη αποβάλλεται µε τη µορφή του γλυκουρονιδίου και
θειϊκών συνεζευγµένων, κυρίως στα ούρα και στη χολή. Η µέση ολική αποβολή της
δικλοφαινάκης στα ούρα µετά από 120 ώρες είναι 3,68%. Το µέγιστο ποσοστό
αποβολής στα ούρα επιτυγχάνεται µέσα σε 24 ώρες και διατηρείται µέχρι 48 - 72
ώρες.
Η νατριούχος δικλοφαινάκη και οι µεταβολίτες της απεκκρίνονται κυρίως (60%) από
τα νεφρά.
5.3

Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια
Σε in vitro και in vivo µελέτες έχει αποδειχθεί ότι η νατριούχος δικλοφαινάκη δεν
είναι µεταλλαξιογόνος. Δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση της ογκογένεσης σε
µακροχρόνιες µελέτες σε πειραµατόζωα µε νατριούχο δικλοφαινάκη.
Το έκδοχο DMSO µπορεί να προκαλέσει τοπική τοξικότητα, ιδιαίτερα όταν
χορηγείται σε αδιάλυτη µορφή (µυική νέκρωση, φλεγµονή και οίδηµα, απολέπιση του
δέρµατος µετά από ενδοµυική, υποδόρια, ή τοπική χορήγηση, αντίστοιχα). Το DMSO
έχει προκαλέσει τερατογόνες βλάβες σε µερικά θηλαστικά σε δόσεις περίπου 2,5g/kg
την ηµέρα ή µεγαλύτερες και µε διαφορετικές οδούς χορήγησης.

6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1

Κατάλογος εκδόχων
διµεθυλοσουλφοξείδιο, αιθανόλη, γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη, ύδωρ κεκαθαρµένο

6.2

Ασυµβατότητες
Δεν εφαρµόζεται

6.3

Διάρκεια ζωής
30 ml και 60 ml:
15ml:
Μετά το πρώτο άνοιγµα:

6.4

3 χρόνια
18 µήνες
12 εβδοµάδες

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Δεν πρέπει να φυλάσσεται σε θερµοκρασία άνω των 25°C. Να µην καταψύχεται.

6.5

Φύση και συστατικά του περιέκτη
Το PENNSAIDÒ συσκευάζεται σε λευκές ωοειδείς φιάλες από πολυαιθυλένιο
χαµηλής πυκνότητας των 20, 40 και 75 ml (που αντιστοιχούν σε όγκο πλήρωσης των
15 ml, 30 ml και 60 ml, αντίστοιχα), και είναι σφραγισµένα µε ένα λευκό, από
χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο βιδωτό πώµα 18 mm, µε ένα πλαστικό στόµιο
σταγονόµετρου.

6.6

Οδηγίες χρήσης και χειρισµού
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.
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