Povzetek glavnih značilnosti zdravila

1
IME ZDRAVILA
Helex tablete 0,25 mg
Helex tablete 0,5 mg
Helex tablete 1 mg
2
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA
1 tableta vsebuje 0,25 mg alprazolama.
1 tableta vsebuje 0,5 mg alprazolama.
1 tableta vsebuje 1 mg alprazolama.
Pomožne snovi so navedene pod točko 6.1.
3
FARMACEVTSKA OBLIKA
Tablete.
Helex tablete 0,25 mg: okrogle, bele, rahlo izbočene, z razdelilno črto na eni strani.
Helex tablete 0,5 mg: okrogle, svetlo rumene z belimi pikami, rahlo izbočene, z razdelilno
črto na eni strani.
Helex tablete 1 mg: okrogle, svetlo modre z belimi pikami, rahlo izbočene, z razdelilno črto
na eni strani.
4
KLINIČNI PODATKI
4.1
Terapevtske indikacije
• Anksiozna stanja s simptomi depresije ali brez njih.
Simptomi anksioznih stanj se kažejo v obliki tesnobnosti, napetosti, strahu, boječnosti,
nemira, slabe koncentracije, razdražljivosti, nespečnosti in/ali avtonomne hiperaktivnosti, ki
lahko povzroča različne telesne težave.
Depresivni simptomi, ki se lahko pojavljajo pri bolnikih z anksioznimi stanji, se kažejo kot
depresivno ali disforično razpoloženje, izguba zanimanja ali zadovoljstva, zmanjšana
energija, psihomotorični nemir.
• Anksiozna stanja in mešana anksiozno-depresivna stanja, ki spremljajo organska
obolenja.
• Panične motnje.
4.2
Odmerjanje in način uporabe
Optimalni odmerek alprazolama mora biti določen za vsakega bolnika posebej na osnovi
bolnikovih simptomov in individualnega odziva. V preglednici je prikazano okvirno
odmerjanje, ki ustreza največjemu številu bolnikov. Bolnikom, ki jim ti odmerki ne
zadostujejo, moramo odmerke previdno povečevati, da se izognemo neželenim učinkom.
Najprej povečamo večerni odmerek, nato še dnevnega.
Indikacija
Anksioznost ali
anksioznost s simptomi
depresije

Panične motnje

Začetek zdravljenja
Vzdrževalno zdravljenje
Odrasli:
Odrasli:
0,25 do 0,5 mg 3-krat na 0,5 do 4 mg na dan, v dveh
dan
ali treh odmerkih
Starejše osebe:
0,25 mg 2- do 3-krat na
dan
0,5 do 1 mg 3-krat na dan
(ne povečamo za več kot
1 mg v 3 do 4 dneh)

Starejše osebe:
0,5 do 0,75 mg na dan, v
dveh ali treh odmerkih
4 do 10 mg na dan, v več
odmerkih
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Če se že pri začetnih odmerkih pojavijo neželeni učinki, je treba odmerek zmanjšati.
Zdravljenje z alprazolamom ukinjamo postopoma; ob naglem prenehanju se namreč lahko
pojavijo odtegnitveni simptomi. Ti simptomi so lahko blažje disforične reakcije,
nespečnost, pa tudi hudi simptomi, kot so krči v mišicah in trebuhu, bruhanje, potenje,
tremor in konvulzije. Postopno odtegovanje je dolgotrajno. Če npr. bolnik jemlje 0,5 mg
zjutraj, 0,5 mg opoldne in 1 mg zvečer, priporočajo, da se dnevni odmerek vsake tri dni
zmanjša za največ 0,25 mg.
Nekateri priporočajo zmanjševanje dnevnega odmerka ne glede na višino dnevnega
odmerka za 0,5 mg vsake tri dni. Če se pojavijo značilni odtegnitveni simptomi, je treba
ponovno vzpostaviti prejšnjo shemo odmerjanja do stabiliziranja bolnika, nato pa začeti s še
postopnejšim zmanjševanjem dnevnih odmerkov.
Bolniki, ki jemljejo dnevne odmerke alprazolama, večje od 4 mg, imajo pri zmanjševanju
odmerkov več težav.
Nadzorovane pomarketinške študije so pokazale, da dolžina jemanja (do 6 mesecev) pri
bolnikih s paničnimi napadi ni značilno vplivala na odtegnitvene simptome.
4.3
Kontraindikacije
Helex je kontraindiciran pri bolnikih, ki so preobčutljivi za alprazolam ali za druge
sestavine zdravila in za druge benzodiazepine, imajo miastenijo gravis, akutni glavkom z
ozkim zakotjem ali hudo dihalno odpoved.
4.4
Posebna opozorila in previdnostni ukrepi
Alprazolama ne priporočamo za zdravljenje bolnikov s primarnimi znaki depresije v obliki
psihomotorične zavrtosti, z bipolarno depresijo in bolnikov s psihotičnimi simptomi.
Ne priporočamo ga za zdravljenje bolnikov, ki imajo hujše oblike depresije s
samomorilnimi mislimi. Na začetku zdravljenja je tveganje samomora večje, zato je vse
depresivne bolnike potrebno nadzirati.
Zelo previdno ga dajemo bolnikom z jetrnim ali ledvičnim odpovedovanjem ali z moteno
dihalno funkcijo.
Pri dolgotrajnejšem rednem jemanju benzodiazepinov (dlje kot štiri tedne), tudi
alprazolama, se lahko razvijejo navajenost ter psihična in telesna odvisnost. Še posebno
previdno ga dajemo bolnikom, za katere je znano, da so nagnjeni k zasvojenosti ali zlorabi
alkohola, psihoaktivnih snovi in zdravil.
Previdnost je potrebna tudi pri parkinsonizmu, porfiriji, pljučnih boleznih in pri zelo
oslabelih in izčrpanih bolnikih.
Dolgotrajnejše zdravljenje (več kot štiri tedne) je treba prekiniti postopoma. Nagla
prekinitev lahko sproži odtegnitveni sindrom. Po nenadni prekinitvi jemanja alprazolama so
opazili podobne abstinenčne simptome kot pri barbituratih in alkoholu (konvulzije, tremor,
abdominalne in mišične krče, bruhanje, potenje). Hujši abstinenčni simptomi se pojavijo pri
bolnikih, ki so jemali velike odmerke dlje časa. O blažjih abstinenčnih simptomih (disforiji,
nespečnosti) so po nenadni prekinitvi jemanja, poročali pri bolnikih, ki so jemali
terapevtske odmerke benzodiazepinov več mesecev.
Ob naglem prenehanju zdravljenja se lahko pojavi prehodno poslabšanje anksioznosti ali
nespečnosti (povratna anksioznost). Zato se pri dolgotrajnem jemanju izogibamo nenadni
prekinitvi zdravljenja in dnevne odmerke zmanjšujemo postopoma.
Varnost in učinkovitost uporabe pri otrocih še nista dovolj raziskani, zato zdravilo v tej
starostni skupini odsvetujemo.
Pri starejših bolnikih se povečajo možnosti za razvoj ataksije ali prevelike sedacije, zato jih
moramo zdraviti s čim manjšimi, a še učinkovitimi odmerki.
Posebna opozorila o pomožnih snoveh
Azo barvilo E 151 lahko povzroči preobčutljivostne reakcije, tudi astmo. Preobčutljivostne
reakcije so pogostejše pri ljudeh, ki so preobčutljivi za acetilsalicilno kislino.
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4.5
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij
Alprazolam lahko podobno kot vsi benzodiazepini okrepi zaviralne učinke na osrednji
živčni sistem, kadar ga dajemo sočasno s tistimi psihotropnimi zdravili (barbiturati, opioidi,
antipsihotiki, antidepresivi, anestetiki, antikonvulzivi, antihistaminiki), ki tudi sama delujejo
zaviralno na osrednji živčni sistem.
Alprazolam lahko okrepi učinek alkohola, zato med zdravljenjem odsvetujemo pitje
alkoholnih pijač.
Pri sočasnem dajanju alprazolama (v odmerkih do 4 mg) z imipraminom oziroma
klomipraminom se lahko plazemske koncentracije imipramina in klomipramina v stanju
ravnovesja povečajo za 30 % oziroma 20 %.
Pri hkratnem jemanju fluvoksamina in alprazolama se plazemska koncentracija slednjega
poveča za približno 30 %.
Sočasno jemanje ketokonazola, itrakonazola, eritromicina ali cimetidina lahko zmanjša
presnovo alprazolama v jetrih, njegovi učinki pa se povečajo.
4.6
Uporaba med nosečnostjo in dojenjem
Jemanje alprazolama med nosečnostjo lahko škodljivo vpliva na otroka, zato ga v tem
stanju in med dojenjem ne priporočamo. V primeru zanositve ali morebitnega suma na
nosečnost priporočamo takojšnji posvet z zdravnikom.
4.7
Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji
Zdravilo lahko vpliva na psihofizične sposobnosti, zlasti če ga bolnik jemlje skupaj z
alkoholom ali zaviralci osrednjega živčnega sistema. Zdravnik ali farmacevt morata
bolnika, ki med zdravljenjem vozi motorna vozila ali upravlja stroje, na to opozoriti.
4.8
Neželeni učinki
Neželeni učinki se navadno pojavijo na začetku zdravljenja, v nadaljevanju pa izginejo.
Običajno gre za okrepljene farmakološke učinke, kot so omotičnost, zaspanost ali
vrtoglavica.
Neželeni učinki, ki se pojavijo pri manj kot 1 % bolnikov, so podobni neželenim učinkom
pri vseh benzodiazepinih: distonija, motnje v koncentraciji, anoreksija, spominske motnje,
izguba koordinacije, krči, sedacija, utrujenost, zapletajoč govor, zlatenica, mišično-skeletna
nemoč, uhajanje ali zastoj seča in srbenje.
Kot pri vseh benzodiazepinih se izjemoma lahko pojavi paradoksna reakcija. V primeru
simptomov kot so razdražljivost, mišična spastičnost, nespečnost, nočne more ali blodnje
zdravljenje prekinemo.
Pri dolgotrajnejšem jemanju benzodiazepinov (dlje kot štiri tedne) se spremeni toleranca
zanje (bolniki za isti učinek potrebujejo vse višje odmerke), lahko pa se razvijejo simptomi
psihične in telesne odvisnosti. Psihična odvisnost se kaže s stalno potrebo po jemanju
zdravila in izrazitim poslabšanjem psihičnega počutja ob prekinitvi ali zmanjšanju odmerka.
Telesni znaki odvisnosti se kažejo kot izrazitejši odtegnitveni simptomi (anksioznost,
razdražljivost, nespečnost, utrujenost, tremor, mišični krči, potenje, vrtoglavica, slabost) ob
vsakem poskusu zmanjšanja ali ukinitve odmerka. Nevarnost razvoja odvisnosti je večja pri
jemanju velikih odmerkov in pri dolgotrajnem jemanju.
4.9
Preveliko odmerjanje
Preveliki odmerki lahko povzročijo motnje zavesti, hipotenzijo in plitvo dihanje, v hujših
primerih tudi nezavest ter zastoj dihanja in srca.
Če je bolnik po zaužitju večjega števila tablet pri zavesti, poskušamo izzvati bruhanje, sicer
pa sta potrebni intubacija in izpiranje želodca.
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Absorpcijo alprazolama iz prebavil zmanjšamo z aktivnim ogljem in saliničnim odvajalom.
Bolnika skrbno nadzorujemo na oddelku za intenzivno nego; v hujših primerih, zlasti pri
depresiji dihanja, mu predpišemo specifični antagonist benzodiazepinskih receptorjev
flumazenil. 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. Priporočeni začetni odmerek flumazenila je
0,3 mg intravensko. Če v 60 sekundah ne dosežemo želenega učinka, lahko ponavljamo
odmerke po 0,1 mg, dokler se bolnik ne prebudi oz. največ do 2 mg. Enake odmerke damo
tudi, če se po prebujanju ponovno pojavijo motnje zavesti. V takih primerih se lahko
odločimo tudi za intravensko infuzijo z 0,1 mg do 0,4 mg flumazenila na uro, odvisno od
stopnje budnosti, ki jo želimo doseči. Čeprav je flumazenil učinkovit antidot pri
zastrupitvah z benzodiazepini, ga pri zastrupitvah z njimi pri bolnikih z epilepsijo ne
dajemo, ker lahko sproži krče.
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. Znano je, da lahko učinek po zaužitju zelo velikega odmerka traja še dlje.
Forsirana diureza in hemodializa le malo koristita.

5
FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI
5.1
Farmakodinamične lastnosti
Po anatomsko-terapevtsko-kemijski razvrstitvi (Anatomical Therapeutic Chemical
Classification – ATC) je alprazolam uvrščen v skupino anksiolitikov (N05BA12).
Alprazolam ima antikonvulzivne, mišično relaksantne in anksiolitične učinke podobne
drugim benzodiazepinom. Deluje preko specifičnih benzodiazepinskih receptorjev, ki so
najštevilnejši v limbičnem sistemu, hipotalamusu, cerebelumu in korpusu striatumu.
Alprazolam izkazuje tudi antidepresivne lastnosti, ki so za klasične benzodiazepinske
preparate neobičajne. Te so verjetno povezane z njegovo sposobnostjo povečanja latence
REM spanja. Omenjeni učinek opazimo le pri tricikličnih antidepresivih, pri drugih
benzodiazepinih pa ne.
Obstojajo številni dokazi, da alprazolam in triciklični antidepresivi učinkujejo podobno.
Znižujejo število adrenergičnih receptorjev beta ter prek noradrenergičnega mehanizma
učinkujejo antipanično.
5.2
Farmakokinetične lastnosti
Po peroralnem zaužitju se alprazolam dobro absorbira iz gastrointestinalnega trakta.
Maksimalno plazemsko koncentracijo alprazolam doseže v 1 do 2 urah po zaužitju. Te
koncentracije so sorazmerne vzetemu odmerku; pri odmerkih od 0,5 mg do 3 mg so od 8
ng/ml do 37 ng/ml. Biološka uporabnost je 80%, hrana zmanjša hitrost, ne pa velikosti
absorpcije.
Volumen porazdelitve pri alprazolamu niha med 0,8 l/kg do 1,3 l/kg, pri ljudeh s čezmerno
telesno maso je večji.
Alprazolam se v 80 % veže na plazemske beljakovine, v glavnem na albumine.
Presnavlja se v jetrih. Presnovki zaradi majhnih plazemskih koncentracij klinično niso
pomembni.
Alprazolam in njegovi presnovki se izločajo pretežno z urinom. Ledvični očistek
alprazolama je 371 ml/uro, bistveno zmanjšan je pri starejših bolnikih. Razpolovna doba
izločanja je od 11 do 16 ur. Pri starejših moških je očitno daljša kot pri starejših ženskah,
prav tako pri ljudeh s čezmerno telesno maso in bolnikih z jetrno cirozo.
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5.3
Predklinični podatki o varnosti
Raziskave akutne toksičnosti so pri laboratorijskih živalih pokazale nizko toksičnost
alprazolama. Vrednosti LD50 so po peroralnem dajanju pri miših nihale od 700 mg/kg do
1800 mg/kg, pri podganah pa od 300 mg/kg do več kot 2000 mg/kg.
Raziskave toksičnosti pri podganah so po podaljšanem dajanju pokazale, da alprazolam v
zelo velikih odmerkih (375-krat večjih od običajnega odmerka za ljudi) lahko povzroči,
odvisno od višine odmerka, katarakto pri samičkah in vaskularizacijo roženice pri samčkih.
Alprazolam je glede teratogenosti uvrščen v skupino D. V prvem tromesečju nosečnosti
obstaja povečana možnost anomalij.
Mutagenega ali karcinogenega učinka alprazolama niso ugotovili.
6
FARMACEVTSKI PODATKI
6.1
Seznam pomožnih snovi
Helex tablete 0,25 mg: laktoza monohidrat, polisorbat 80, povidon, krospovidon, koruzni
škrob, magnezijev stearat.
Helex tablete 0,5 mg: laktoza monohidrat, polisorbat 80, eritrozin (E 127), povidon,
krospovidon, koruzni škrob, magnezijev stearat.
Helex tablete 1 mg: laktoza monohidrat, črno barvilo PN (E 151), polisorbat 80, povidon,
krospovidon, koruzni škrob, magnezijev stearat, modro barvilo V (E 131).
6.2
Inkompatibilnosti
Niso znane.
6.3
Rok uporabnosti
5 let.
6.4
Posebna navodila za shranjevanje
Zdravilo shranjujte zaščiteno pred vlago pri temperaturi do 25 °C
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.
6.5
Vrsta ovojnine in vsebina
Pretisni omot (aluminijska folija, PVC/PVDC folija): 30 tablet po 0,25 mg v pretisnem
omotu (2 pretisna omota po 15 tablet), v škatli.
Pretisni omot (aluminijska folija, PVC/PVDC folija): 30 tablet po 0,5 mg v pretisnem
omotu (2 pretisna omota po 15 tablet), v škatli.
Pretisni omot (aluminijska folija, PVC/PVDC folija): 30 tablet po 1 mg v pretisnem omotu
(2 pretisna omota po 15 tablet), v škatli.
6.6
Navodila za pripravo in ravnanje z zdravilom
Posebna navodila niso potrebna.
7
IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija
8
ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
Helex tablete 0,25 mg: 5363-I-169/05
Helex tablete 0,5 mg: 5363-I-170/05
Helex tablete 1 mg: 5363-I-171/05
9
DATUM DOVOLJENJA ZA PROMET
2. 3. 2005
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10
DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA
25. 2. 2005
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