Povzetek glavnih značilnosti zdravila
1. Ime zdravila
XANAX® 0,25 mg
XANAX® 0,5 mg
XANAX® 1 mg
2. Kakovostna in količinska sestava
1 tableta XANAX® 0,25 mg vsebuje 0,25 mg alprazolama.
1 tableta XANAX® 0,5 mg vsebuje 0,5 mg alprazolama.
1 tableta XANAX® 1 mg vsebuje 1 mg alprazolama.
Pomožne snovi glejte 6.1.
3. Farmacevtska oblika
Tableta.
4. Klinični podatki
4.1. Terapevtske indikacije
XANAX® je indiciran za simptomatsko zdravljenje patološke anksioznosti in stresa, pa tudi
paničnih motenj, ne glede na to, ali so povezane s fobičnim izogibanjem ali ne.
XANAX® je indiciran tudi za preprečevanje ali obvladovanje paničnih napadov in fobij pri
bolnikih z agorafobijo, povezano s paničnimi napadi.
4.2. Odmerjanje in način uporabe
Najprimernejši odmerek XANAXA® (alprazolama) je treba določiti posamezno, glede na izrazitost
simptomov in bolnikov odziv. V primeru resnih neželenih učinkov ob začetnem odmerku je treba
odmerek zmanjšati.
Večini bolnikov zadošča običajni dnevni odmerek. V tistih redkih primerih, ki zahtevajo večji
odmerek, je odmerjanje treba prilagoditi polagoma in z večjim odmerkom začeti zvečer, da bi
preprečili neželene učinke. Praviloma potrebujejo bolniki, ki niso nikoli jemali psihotropnih
zdravil, manjše odmerke kot bolniki, ki so se že prej zdravili s pomirjevali, antidepresivi ali
hipnotiki, oz. kot kronični alkoholiki. Za preprečitev ataksije in čezmerne sedacije je priporočljivo
uporabiti najmanjši učinkoviti odmerek. To je posebej pomembno pri starejših in/ali oslabelih
bolnikih.
Zdravljenje anksioznosti
Običajni začetni odmerek: od 0,25 do 0,5 mg trikrat na dan.
Običajni odmerek: odmerjanje je mogoče prilagoditi potrebam bolnika, do največjega dnevnega
odmerka 4 mg v deljenih delih.
Zdravljenje paničnih napadov
Običajni začetni odmerek: od 0,5 do 1 mg pred spanjem.
Običajni odmerek: odmerek je treba prilagoditi glede na bolnikov odziv. Odmerek se sme
povečevati za največ 1 mg na tri do štiri dni. Uporabiti je mogoče dodatne odmerke, da se doseže 3
do 4 jemanja na dan.
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Povprečno odmerjanje med kliničnimi raziskavami je bilo 6 +2 mg. Izjemoma je bil pri
maloštevilnih bolnikih potreben največji odmerek 10 mg/dan.
Starejši ali oslabeli bolniki
Običajni začetni odmerek: 0,25 mg dva- do trikrat na dan.
Običajni odmerek: če je potrebno, je odmerek mogoče polagoma povečevati, odvisno od
prenašanja.
Začetni odmerek je treba zmanjšati, če se pojavijo neželeni učinki.
PREKINITEV ZDRAVLJENJA
Ker gre za simptomatsko zdravljenje, se po njegovi prekinitvi lahko spet pojavijo prvotni simptomi.
Odmerek je treba zmanjšati postopoma. Dnevnega odmerka XANAXA® naj ne bi zmanjševali za
več kot 0,5 mg na tri dni, nekateri bolniki pa utegnejo potrebovati še počasnejše zmanjševanje.
Klinične raziskave niso pokazale, da bi bilo zdravljenje anksioznosti s XANAXOM® učinkovito v
obdobjih, daljših od 6 mesecev. Po drugi strani pa so bolnike s paničnimi in sorodnimi motnjami
uspešno zdravili v obdobju 8 mesecev. Zdravnik mora pri vsakem posameznem bolniku redno
ponovno oceniti potrebo po zdravljenju s XANAXOM®.
4.3. Kontraindikacije
XANAX® je kontraindiciran pri bolnikih z znano preobčutljivostjo za benzodiazepine.
Posebna previdnost je potrebna pri bolnikih z respiratorno insuficienco in bolnikih z miastenijo
gravis.
Varnost in učinkovitost zdravila nista ugotovljeni pri bolnikih, mlajših od 18 let. Benzodiazepini so
kontraindicirani pri otrocih do šestega leta starosti.
4.4. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi
Hitro zmanjševanje odmerka ali nenadna prekinitev uporabe benzodiazepinov, tudi alprazolama,
lahko povzroči odtegnitvene simptome. Zato je odmerek treba zmanjševati postopoma (glejte
Odmerjanje in način uporabe), zlasti pri bolnikih z epilepsijo.
Odtegnitveni znaki in simptomi so, zlasti v hujših oblikah, pogostejši pri bolnikih, ki so dolgo časa
dobivali izredno velike odmerke, a opažali so jih tudi po nenadni prekinitvi terapevtskih odmerkov
benzodiazepinov. Kadar se zdravljenje prekine pri bolnikih z boleznijo, povezano s panično ali
sorodnimi motnjami, so simptomi ponovitve pogosto podobni odtegnitvenim simptomom.
Med uporabo benzodiazepinov, tudi alprazolama, se lahko razvijejo navajenost ter čustvena in
telesna odvisnost. Previdnost je potrebna pri predpisovanju benzodiazepinov osebam, nagnjenim k
zlorabi zdravil (npr. odvisnih od alkohola, nedovoljenih drog), ker pri njih obstaja predispozicija k
navajenosti in odvisnosti.
Pri starejših oz. oslabelih bolnikih je priporočljivo uporabiti najmanjši učinkoviti odmerek, da bi
preprečili ataksijo in čezmerno sedacijo.
Pri bolnikih z okvarjenim delovanjem ledvic ali jeter je treba upoštevati običajne previdnostne
ukrepe.
Varnost in učinkovitost zdravila nista raziskani pri bolnikih, mlajših od 18 let.
Marsikdaj je vzrok uporabe benzodiazepinov občasna ali prehodna potreba; v takšnem primeru bo
zdravljenje kratkotrajno. V nekaterih primerih pa zdravstveno stanje bolnika narekuje dolgotrajno
uporabo. Dolgotrajna uporaba benzodiazepinov zahteva, da zdravnik redno ponovno oceni njeno
korist v vsakem posameznem primeru. Nobenega dvoma ni, da lahko dolgotrajna uporaba povzroči
psihološko odvisnost.
Med sočasnim uživanjem XANAXA® in alkohola, drugih hipnotikov ali pomirjeval je treba
upoštevati kumulativni učinek.
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Toleranca in povečevanje odmerka sta pri alprazolamu redka. Dokazana je bila toleranca za
sedativno delovanje alprazolama, ne pa za njegov anksiolitični učinek.
Pri bolnikih z akutnim glavkomom zaprtega zakotja je treba upoštevati potrebne previdnostne
ukrepe.
Med uporabo pri zelo depresivnih bolnikih s samomorilnimi težnjami je treba upoštevati ustrezne
previdnostne ukrepe in predpisati primerno veliko pakiranje.
POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI PRI BOLNIKIH, ZDRAVLJENIH ZARADI PANIČNIH
MOTENJ
Panične in sorodne motnje so bile pri nezdravljenih bolnikih povezane z izrazito primarno ali
sekundarno depresijo in s povečanim številom samomorov.
Med zdravljenjem depresivnih bolnikov ali bolnikov, za katere obstaja sum, da imajo prikrite
samomorilne misli ali načrte, je torej treba upoštevati enake previdnostne ukrepe kot pri drugih
psihotropnih zdravilih.
4.5. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij
Med sočasno uporabo z drugimi psihotropnimi zdravili, antiepileptiki, antihistaminiki, alkoholom
ali drugimi zdravili, ki delujejo na osrednje živčevje, imajo benzodiazepini – vključno z
alprazolamom – kumulativen inhibicijski učinek na osrednje živčevje.
Vpliva na protrombinski čas in koncentracijo varfarina v serumu ni bilo mogoče dokazati.
Sočasna uporaba zdravil, ki zavrejo oksidacijsko presnovo, lahko poveča koncentracijo
alprazolama v plazmi. Takšna sprememba farmakokinetike alprazolama je bila dokazana med
sočasno uporabo cimetidina, makrolidnih antibiotikov in peroralnih kontraceptivov z majhno
vsebnostjo estrogena. Klinični pomen teh interakcij ni ugotovljen.
Med sočasno uporabo s XANAXOM® v odmerku 4 mg/dan je bilo za imipramin opisano
povprečno 31-odstotno povečanje plazemske koncentracije v ravnovesnem stanju, za dezipramin pa
20-odstotno. Klinični pomen teh sprememb ni znan.
Interakcije z izoniazidom ali rifampicinom niso bile ovrednotene. Sočasna uporaba propranolola ali
disulfirama ne spremeni kinetike alprazolama. Alprazolam ne vpliva na plazemsko koncentracijo
fenitoina, učinek fenitoina na koncentracijo alprazolama pa ni raziskan.
Čeprav to pri alprazolamu ni bilo nikoli opisano, kaže, da sočasna uporaba benzodiazepinov in
valproinske kisline povečuje tveganje za psihozo.
4.6. Uporaba med nosečnostjo in dojenjem
V primeru potrjene nosečnosti, suma nanjo in med obdobjem dojenja ni priporočljivo uporabljati
benzodiazepinov.
4.7. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanje s stroji
Tako kot pri uporabi vseh snovi, ki vplivajo na osrednje živčevje, je treba bolnike tudi pri
zdravljenju s XANAXOM® opozoriti, naj ne vozijo motornih vozil in ne upravljajo z nevarnimi
stroji, dokler se ne potrdi, da ne doživljajo omotice ali zaspanosti. Iz istega razloga je treba
bolnikom med zdravljenjem s XANAXOM® odsvetovati sočasno pitje alkohola oz. jemanje zdravil
z depresivnim učinkom na osrednje živčevje.

4.8. Neželeni učinki
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Večina motečih neželenih učinkov XANAXA® je posledica močnejšega farmakološkega delovanja
alprazolama.
Ali se določeni neželeni učinki pojavijo ali ne, je odvisno samo od individualne bolnikove
občutljivosti in uporabljenega odmerka. Možni neželeni učinki se najpogosteje pojavijo na začetku
zdravljenja in po stalni uporabi ali zmanjšanju odmerka ponavadi izginejo.
Pogosto so opisani zaspanost in raztresenost/omotičnost
Redkejši neželeni učinki so zamegljen vid, glavobol, depresija, tremor, spremembe telesne teže,
spominske motnje, amnezija, težave s koncentracijo, zmedenost, izguba koordinacije, različne
prebavne motnje in motnje avtonomnega živčevja.
Drugi učinki, povezani z uporabo benzodiazepinov, so: paradoksne reakcije, npr. razdražljivost,
stimuliranost, jeza, agresivno ali sovražno vedenje, povečana agitiranost, anksioznost ali
nespečnost. V mnogih takšnih primerih so bolniki vzeli še kakšno drugo centralno delujoče
zdravilo in/ali so imeli osnovno psihiatrično motnjo. V enem primeru je bila izražena domneva, da
je tveganje za te neželene učinke morda večje pri bolnikih z mejno osebnostno motnjo, anamnezo
agresivnega vedenja, zlorabo alkohola ali mamil in pri bolnikih, ki doživljajo stres zaradi travme.
Redko ali zelo redko so bili opisani naslednji neželeni učinki benzodiazepinov: omotica, distonija,
anoreksija, utrujenost, ataksija, motorične motnje, epilepsije, motnje govora, spominske motnje,
respiratorna depresija pri bolnikih s kronično nespecifično pljučno boleznijo, spolna disfunkcija,
sporadične nepravilnosti menstruacije in ovulacije, ginekomastija, inkontinenca, zastoj urina,
agranulocitoza, nenormalna jetrna funkcija, holestaza, ikterus, depresija, paranoidni simptomi,
depersonalizacija, halucinacije, alergijske reakcije, anafilaksa in zveča intraokularni tlak.
Med zdravljenjem z velikimi odmerki, kot je običajno pri paničnih in sorodnih motnjah, so
pogosteje kot pri placebu opisani sedacija, zaspanost, utrujenost, ataksija, poslabšana koordinacija
in motnje govora. Redkeje so bili opaženi spremembe razpoloženja, gastrointestinalni simptomi,
dermatitis, spominske motnje, spolna disfunkcija, kognitivne motnje in zmedenost.
DRUGI UČINKI ZARADI UPORABE BENZODIAZEPINOV
Psihološka in telesna odvisnost.
Odtegnitveni simptomi. Segajo lahko od blage disforije in nespečnosti do hudega sindroma, ki
lahko vključuje krče v trebuhu, mišične krče, bruhanje, znojenje, tremor in/ali konvulzije ter delirij.
Ti znaki in simptomi so, zlasti v hujših oblikah, pogostejši pri bolnikih, ki so dolgo časa dobivali
izredno velike odmerke. Odtegnitvene simptome so opažali tudi po hitrem zmanjševanju ali
nenadni prekinitvi terapevtskih odmerkov benzodiazepinov. Temu sindromu se je mogoče izogniti
s postopnim zmanjševanjem odmerka (glejte Odmerjanje in način uporabe).
4.9. Preveliko odmerjanje
Simptomi prevelikega odmerjanja XANAXA® so posledica močnejšega farmakološkega delovanja,
npr. ataksija in zaspanost.
Preveliko odmerjanje benzodiazepinov ponavadi sicer ni smrtno nevarno, vendar pa je vedno treba
upoštevati možnost, da so bile hkrati zaužite takšne snovi, kot so npr. alkohol in barbiturati. Prav
tako je treba upoštevati možnost neke osnovne bolezni. Zdravljenje je treba prilagoditi temu
ustrezno. Uporaba flumazenila, ki je antagonist benzodiazepinov, je izbirna metoda v zdravljenju akutne
zastrupitve. Razpolovna doba flumazenila je približno eno uro in je krajša od razpolovne dobe alprazolama.
Zato je za vzdrževanje ustrezne stopnje zavesti potrebno večkratno dajanje flumazenila, najbolje v obliki
infuzije. Zdravljenje kome je v glavnem simptomatsko; preprečiti je treba zaplete, npr. zadušitev

zaradi ptoze jezika ali aspiracijo želodčne vsebine. Za preprečitev dehidracije je treba intravensko
dovajati tekočine. V primeru kombinacije z drugimi sedativi je nujna podpora vitalnih funkcij.
Kmalu po zaužitju je indicirano izpiranje želodca in/ali uporaba aktivnega oglja. Pozneje je mogoče
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uporabiti osmotsko odvajalo. Znano je, da lahko učinek po zaužitju zelo velikega odmerka traja še
daljši čas. Forsirana diureza in hemodializa le malo koristita.
5. Farmakološke lastnosti
5.1. Farmakodinamične lastnosti
XANAX® vsebuje triazolobenzodiazepin. Vsi benzodiazepini imajo podobne kakovostne lastnosti:
zmanjšajo anksioznost, povzročijo hipnotično sedacijo, sprostijo mišice in delujejo
antikonvulzivno. Imajo pa različne količinske farmakokinetične lastnosti, zaradi česar se
uporabljajo na različnih področjih.
Na splošno velja, da temelji delovanje benzodiazepinov na stopnjevanju živčne inhibicije, ki jo
povzroča gamaaminobutanojska kislina.
5.2. Farmakokinetične lastnosti
Največja koncentracija v plazmi je dosežena v eni do dveh urah po zaužitju tablet XANAX®.
Razpolovni čas alprazolama je med 12 in 15 ur, s povprečjem 16 ur pri starejših. Alprazolam je
večinoma oksidiran. Najpomembnejša presnovka alprazolama sta alfa-hidroksialprazolam in
benzofenonski derivat. Njuna koncentracija v plazmi je izredno majhna. Biološka aktivnost alfahidroksialprazolama je približno pol tolikšna kot pri alprazolamu. Njuna razpolovna časa sta istega
reda velikosti kot razpolovni čas alprazolama.
Benzofenonski derivat je v bistvu neaktiven.
Alprazolam in njegovi presnovki se izločajo predvsem v urinu. In vitro je alprazolam vezan (80odstotno) na beljakovine v serumu.
5.3. Predklinični podatki o varnosti
Akutni letalni odmerek alprazolama pri miših je 648 mg/kg in 331 – 2171 mg/kg pri podganah.
Sedativni učinek je bil glavni klinični znak. Toksičnost pri ponovljenih odmerkih 100 mg/kg
peroralno v času 3 mesecev je pri podganah vključevala podaljšano depresijo, ataksijo, slabo
fizično stanje, zmanjšano pridobivanju na teži, spremembe krvne slike, erozije in razjede v želodcu.
Pri podganah alprazolam ni negativno vplival na plodnost pri peroralnih odmerkih do 5 mg/kg/dan.
V odmerkih do 10 mg/kg/dan pri podganah in zajcih ni imel teratogenega ali embriotoksičnega
učinka. Pri podganah je nastopil teratogen in embriotoksičen učinek pri odmerkih 100 mg/kg/dan.
Alprazolam v poskusih na živalih ni bil mutagen in genotoksičen.
6. Farmacevtski podatki
6.1. Seznam pomožnih snovi
Pomožne snovi so: laktoza, brezvodna, mikrokristalna celuloza, brezvodni koloidni silikagel,
koruzni škrob, magnezijev stearat ter prašek natrijevega dokusata (85 %) in natrijevega benzoata
(15 %).
Poleg tega 0,5-mg tablete alprazolama kot barvilo vsebujejo eritrozin aluminijevo barvilo (E127),
1-mg tablete pa eritrozin aluminijevo barvilo (E127) in natrijev indigotindisulfonat aluminijevo
barvilo (E132).
6.2. Inkompatibilnosti
Ne pride v poštev.
6.3. Rok uporabnosti
3 leta.
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Datum izteka roka uporabnosti (mesec/leto) je naveden na ovojnini.
6.4. Posebna navodila za shranjevanje
Shranjujte pri sobni temperaturi (15–25 °C)
6.5. Vrsta ovojnine in vsebina
XANAX 0,25 mg (bele tablete z zarezo): škatla s 30 tabletami v pretisnem omotu (3 x 10).
XANAX 0,5 mg (rožnate tablete z zarezo): škatla s 30 tabletami v pretisnem omotu (3 x 10).
XANAX 1 mg (svetlovijoličaste tablete z zarezo): škatla s 30 tabletami v pretisnem omotu (3 x 10).
6.6. Navodilo za pripravo in ravnanje z zdravilom
Ni potrebno.
7. Imetnik dovoljenja za promet
Pharmacia Enterprises S.A. Luxembourg,
Podružnica Ljubljana,
Kržičeva 9,
1000 Ljubljana.
8. Številka dovoljenja za promet
5363-I-283/03 (0,25 mg)
5363-I-278/03 (0,5 mg)
5363-I-279/03 (1 mg)
9. Datum dovoljenja za promet
18.04.2003
10. Datum zadnje revizije besedila
11.10.2002
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