Skïad i postaÊ: 1 tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg lub 100 mg leflunomidu. Wskazania: Lek z grupy leków przeciwreumatycznych, modyfikujÈcych przebieg choroby (DMARD – disease-modifying antirheumatic drug), wskazany do leczenia aktywnej
postaci reumatoidalnego zapalenia stawów oraz aktywnej postaci artropatii ïuszczycowej u dorosïych. Dziaïanie: A771726 – aktywny metabolit leflunomidu hamuje wystÚpujÈcy u ludzi enzym dehydrogenazÚ dihydroorotanowÈ (DHODH) i wykazuje wïaĂciwoĂci antyproliferacyjne. Dawkowanie i sposób podawania: Dawka poczÈtkowa: 100 mg leku w jednorazowej dawce dobowej podawanej przez 3 doby. Zalecana dawka podtrzymujÈca: 10 mg do 20 mg raz na dobÚ w leczeniu reumatoidalnego zapalenia
stawów i 20 mg raz na dobÚ w leczeniu artropatii ïuszczycowej. Dziaïanie terapeutyczne widoczne jest zwykle juĝ po 4-6 tygodniach. Pacjenci powyĝej 65. roku ĝycia oraz z ïagodnym zaburzeniem czynnoĂci nerek nie wymagajÈ modyfikacji dawki. Tabletki naleĝy
poïykaÊ w caïoĂci, popijajÈc pïynem, przyjmowanie leku w trakcie posiïku nie wpïywa na jego wchïanianie. Przeciwwskazania: NadwraĝliwoĂÊ na leflunomid (szczególnie gdy w przeszïoĂci wystÈpiïy: zespóï Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpïywna
naskórka, rumieñ wielopostaciowy) lub nadwraĝliwoĂÊ na innÈ substancjÚ wchodzÈcÈ w skïad leku. Leflunomid jest przeciwwskazany u pacjentów: z zaburzeniem czynnoĂci wÈtroby; z ciÚĝkimi niedoborami odpornoĂci, np. AIDS; ze znacznym zaburzeniem
czynnoĂci szpiku lub znacznÈ anemiÈ, leukopeniÈ, neutropeniÈ czy trombocytopeniÈ – wywoïanymi przez inne czynniki niĝ reumatoidalne zapalenie stawów, lub ortopatiÈ ïuszczycowÈ z ciÚĝkimi zakaĝeniami; z umiarkowanym do ciÚĝkiego zaburzeniem czynnoĂci
nerek, poniewaĝ brak jest wystarczajÈcych danych klinicznych o stosowaniu leku w tej grupie pacjentów; z ciÚĝkÈ hipoproteinemiÈ, np. w zespole nerczycowym; u kobiet ciÚĝarnych lub w wieku rozrodczym niestosujÈcych skutecznej antykoncepcji w czasie
leczenia leflunomidem i po zakoñczeniu leczenia tak dïugo, aĝ poziom aktywnego metabolitu w surowicy spadnie do wartoĂci nie wyĝszej niĝ 0,02 mg/l. Przed rozpoczÚciem leczenia naleĝy wykluczyÊ ciÈĝÚ. Kobiety leczone leflunomidem nie mogÈ karmiÊ
piersiÈ. MÚĝczyzn naleĝy ostrzec o moĝliwoĂci toksycznego dziaïania leflunomidu na pïód, powinni wiÚc w trakcie leczenia stosowaÊ antykoncepcjÚ. Nie stosowaÊ preparatu Arava® u pacjentów poniĝej 18. roku ĝycia, poniewaĝ nie badano bezpieczeñstwa
i skutecznoĂci leku w tej grupie wiekowej. Specjalne ostrzeĝenia i Ărodki ostroĝnoĂci: Czynny metabolit leflunomidu, A771726, ma dïugi biologiczny okres póïtrwania, wynoszÈcy zwykle od 1 do 4 tygodni. Nie zaleca siÚ równoczesnego podawania innych
preparatów z grupy DMARD wykazujÈcych hepatotoksyczne lub hematotoksyczne dziaïanie (np. metotreksat). Przed rozpoczÚciem leczenia oraz w trakcie terapii naleĝy kontrolowaÊ: stÚĝenie AlAT (SGPT), morfologiÚ krwi, w tym obraz biaïych krwinek,
liczbÚ pïytek, oraz ciĂnienie tÚtnicze krwi. W przypadku, kiedy stÚĝenie AlAT (SGPT) jest na poziomie od 2 do 3 razy wyĝszym od górnej granicy normy, naleĝy rozwaĝyÊ zmniejszenie dawki leku z 20 mg do 10 mg i monitorowaÊ w odstÚpie tygodniowym.
Jeĝeli stÚĝenie AlAT (SGPT) utrzymuje siÚ na poziomie 2 razy wyĝszym od górnej granicy normy lub stÚĝenie jest wiÚcej niĝ 3 razy wyĝsze od górnej granicy normy, naleĝy przerwaÊ podawanie leflunomidu i rozpoczÈÊ procedurÚ wymywania leku. W trakcie
stosowania leflunomidu nie wolno spoĝywaÊ alkoholu, ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ wystÈpienia dodatkowego dziaïania hepatotoksycznego. W przypadku wystÈpienia ciÚĝkich zaburzeñ hematologicznych, w tym pancytopenii, konieczne jest przerwanie podawania
preparatu Arava® i innych stosowanych preparatów o supresyjnym dziaïaniu na szpik oraz rozpoczÚcie procedury wymywania leku. Zaleca siÚ ostroĝnoĂÊ przy równoczesnym stosowaniu leflunomidu z lekami innymi niĝ niesteroidowe leki przeciwzapalne,
metabolizowanymi przez CYP2C9, takimi jak fenytoina, warfaryna, fentrokumon i tolbutamid. Pacjentowi leczonemu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i/lub kortykosteroidami moĝna doïÈczyÊ do terapii leflunomid, nie przerywajÈc dotychczasowego
leczenia. W przypadku wystÈpienia ciÚĝkiego, niepoddajÈcego siÚ leczeniu zakaĝenia konieczne moĝe byÊ przerwanie stosowania leflunomidu i podanie cholestyraminy, w celu wymycia leku, jak opisano poniĝej. Nie zaleca siÚ szczepieñ szczepionkami zawierajÈcymi
ĝywe szczepy. Dziaïania niepoĝÈdane: Do najczÚstszych naleĝÈ m.in.: biegunka, nudnoĂci, wymioty, jadïowstrÚt, choroby Ăluzówki i jamy ustnej, bóle brzucha, nasilenie wypadania wïosów, ïagodne reakcje alergiczne, wyprysk, wysypka, ĂwiÈd, suchoĂÊ skóry,
zwiÚkszenie aktywnoĂci enzymów wÈtrobowych, wzrost kinazy kreatynowej (CK), leukopenia, ïagodny wzrost ciĂnienia tÚtniczego, zapalenie pochewek ĂciÚgien, anoreksja, zmniejszenie masy ciaïa,
osïabienie, bóle i zawroty gïowy, parestezje. Procedura wymywania leflunomidu: 8 g cholestyraminy 3 razy na dobÚ. Alternatywnie moĝna podaÊ 50 g sproszkowanego wÚgla aktywowanego 4 razy
na dobÚ. Czas caïkowitego usuwania leku wynosi zwykle 11 dni i moĝe ulec zmianie w zaleĝnoĂci od obrazu klinicznego lub wyników badañ laboratoryjnych. WielkoĂÊ opakowania: 30 i 100 tabletek
10 i 20 mg oraz 3 tabletki 100 mg. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Nr pozwolenia w UE: 10 mg – EU/1/99/118/001-004,
20 mg – EU/1/99/118/005-008, EU/1/99/118/0010, 100 mg – EU/1/99/118/009. Informacji o produkcie udziela Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 022 280 00 00,
fax 022 280 00 01. Lek dostÚpny na receptÚ. Charakterystyka Produktu Leczniczego dostÚpna na stronie internetowej www.sanofi-aventis.com.pl
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