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inhale kortikosteroidler

DOSYA
Kortikosteroid içerip inhale yolla kullanılan ilaçlar ile ilgili olarak; Avrupa İlaç
Ajansı resmi internet sitesinde yaymlanan "EMA completes review of inhaled corticosteroids
for chronic obstructive pulmonary disease" başlıklı uyarı Kurumumuzca değerlendirilmiş olup
inhale kortikosteroidleri tek başına ya da kombine olarak içeren ilaçların KÜB ve KT'lerine
ekte yer alan ifadelerin ilave edilmesi gerekmekİedir.
Ekte beliıtilen değişikliklerin yansıtıldığı orijinal ürünlere ait rÜg/Kı başvurularının
incelenmek tizere 15 gün içerisinde Farmakolojik Değerlendirme Birimi'ne gönderilmesi
hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Haklı GÜRSÖZ
Kurum Başkanı
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4.4. Özeıkullanım uyarıları ve önlemleri

KOAH hastalannda pnömoni
Kortikosteroid içeren inhale ilaçları alan KOAH hastalarında, hastaneye yatış gerektiren pnömoni
döhil pnömoni insidansında artış gözlemlenmiştir. Artan steroid dozu ile pnömoni riskinde artış
kanıtlan bulunmaktadır, ancak bu durum çalışmalann tamamında kesin olarak gösterilmemiştir.
Kortikosteroid içeren inhale ilaçlannın pnömoni riskinin büyüklüğü konusunda sınıf içi farklılık
için kesin klinik kanıt bulunmamaktadır.
Hekimler, KOAH hastalannda olası pnömoni gelişimine karşı, enfeksiyonlann klinik özellikleri
ile KoAH semptomlarırun alevlenme durumunun kanşması ihtimali dolayısıyla dikkatli
olmalıdırlar.

KOAH hastalarındaki pnömoni risk faktörleri arasında; sigara içimi, ileri yaş, düşük vücut kitle
indeksi ve şiddetli KOAH bulunmaktadır.
4.8. İstenmeyen

etkiler

Advers etki tablosu:
Enfeksiyonlar ve infestasyonlar
Yaygın: Pnömoni (KoAH'lı hastalarda)

KULLANMA TALİMATI
4. OIası yan etkiler

Yaygın:

KoAH'lı

nelerdir?

hastalarda pnömoni (akciğerlerde enfeksiyon)

<etkin madde> kullanııken aşağıdaki belirtilerden birisini yaşarsanız hekiminize bildiriniz. Bu
belirtiler akciğer enfeksiyonu belirtileri olabil ir:
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mukus iiretiminde artış, mukus renginde değişiklik
artınıŞ öksürük veya nefes alma güçlüğünde artış

