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Paramipeksol içeren ilaçlar - Acil
Güvenlilik Krsıtlaması

DOSYA
Pramipeksol içeren ilaçlar ile ilgili olarak; Avrupa ilaç Ajansı Farmakovijilans Risk
Değerlendirme Komitesi'nin (PRAC) resmi internet sitesinde "PRAC recommendations on
signals adopted at 29 August l- September 2017 PRAC meeting-recommendations for update
of the product information-].2. Pramipexol-Dystonia'' yayınlanan güncelleme Kurumumuzca
değerlendirilmiş olup söz konusu etkin maddeyi içeren ilaçların kısa ürün bilgilerine (KÜB)
ve kullanma talimatlanna (KT) ekte yer alan ifadelerin ilave edilmesi gerekmekİedir.
Ekte belirtilen değişikliklerin yansıtıldığı tirünlere ait KÜB/KT başvurulannın
incelenmek üzere 15 gün içerisinde Farmakolojik Değerlendirme Birimi'ne gönderilmesi
hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı cÜnsÖz
Kurum Başkanı
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Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Aşağıda yer alan ifadeler, Kısa Ürt;n Biıgisi'nin belirtiten itgili bölümlerinde yer almalıdır
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4.4, Özel kullanım uyarıları ve önlemlerİ

Diskinezi
t......1
Distoni
Pramipeksolün başlatılmasl Veya doz artışı sonrasında, Parkinson hastalığı olan hastalarda
antekollis, kamptokormi ve plörototonus da (Pisa Sendromu) dahil olmak üzere nadiren
aksiyel distoni bildirilmiştir. Distoni, Parkinson hastalığının bir semptomu olabilse de, bu

hastalardaki semptomlar pramipeksolün azaltılması Veya geri çekilmesinden sonra
düzelmiştir. Eğer distoni ofiaya çıkarsa, dopaminerjik ilaç tedavisi gözden geçirilmeli ve

pramipeksol dozunda bir ayarlama yapılması düşünülmelidir.

KULLANMA TALiMATI
2. <i|aç ismi> kullanmadan önce dİkkat edilmesi gerekenler

<ilaç ismi> ni aşağıdaki durumlarda DİKI(ATLİ KULLANINIZ:
Eğer herhangi bir tıbbi Sorununuz Varsa Veya bir sorun veya belirti hissederseniz, özellikle de
aşağıda belirtilen durumlardan biri sizin için geçerliyse, doktorunuza söyleyiniz:
t......1
Disknezi
t......1
Distoni

Vücut ve boynu düz ve dik olarak tutamama (aksiyel distoni). Özellikle, başın ve
boynun öne doğru eğilmesi (antekollis olarak da bilinir), belin öne doğru eğilmesi
(kamptokormi olarak da bilinir) Veya Sırtın yana doğru eğilmesi (plörototonus Veya
Pisa Sendromu olarak da bilinir) durumları oluşabilir. Bu olur ise, doktorunuz i|acınızı
değiştirmek isteyebilir.
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