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KISA IJRIIN BiLGiSi

I.

BE$ERi TIBBi tJRiINUN ADI
SYMRA 150 mg Kapsiil

2. KALiTATiF vE KANTiTATiT sil-e$in{
Etkin madde:

Pregabalin

150 mg

Yardtmcl maddeler:
Sodyum niqasta

glikolat

10 mg

Yardrmct maddeler igin, 6.1'e bakrnrz.

3.

FARMASOTiK FORM

Oral kullamm igin kapsiil
Beyaz veya hemen hemen beyaz renkte toz igeren, opak beyaz renkle
kapsiiller.

\-

"0"

numara sert

jelatin

4. KLINIK OZELLIKLER
4.1 Terapdtik endikasYonlar

Ndropatik A[n
SYMRA (pregabalin) periferik ndropatik alnda endikedir.
Epilepsi
SiMRA (pregabalin) sekonder jeneralize konvtlsiyonlann eglik ettipi ya da etmedipi parsiyel
konviilsiyonlu yetigkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.
Yaygrn Anksiyete Bozuklulu
SYMRA (pregabalin) yaygrn anksiyete bozuklulunda endikedir'

FibromiYalji
SYMRA(pregabalin) fibromiyalji tedavisinde endikedir.
4.2 Pozoloji ve uygulama gekli

Pozoloji:
Giinliik doz arah[r 150-600 mg aq ya da tok kamrna ahnabilir.

\-

Uygulama stklrfl ve siiresi:

Ndropatik A[rr
SyMi{A (pregabalin) tedavisinin dnerilen ba5langrq dozu, a9 ya da tok kamrna giinde iki kez
75 mg'drr (150 mg/giin).

Her bir hastanrn yarutrna ve tolere edilebilirlipine gtire doz, 3 ila 7 giinliik bir araltktan sonra
giinde iki kez 150 mg'a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra giinde iki kez 300 mg'hk
maksimum doza grkartrlabilir.

Epilepsi

(pregabalin) tedavisinin dnerilen baqlangrg dozu, a9 ya da tok kamrna giinde iki kez
75 mg'dri 1t5O mglgun;. Her bir hastanrn yanrtrna ve tolere edilebilirliline gtire doz, I
haftadan sonra giinde iki kez 150 mg'a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra giinde iki kez 300
mg' hk maksimum doza grkartrlabilir.

SiMRA

1

Yaygrn Anksiyete Bozuklulu
Doz arahlt ikiye b6ltinmiig dozlar halinde, giinlUk 150 600 mg'drr. Tedaviye devam
edilmesinin gereklilili dtizenli olarak tekrar deferlendirilmelidir.

-

SYMRA (pregabalin) tedavisi giinliik 150 mg dozunda baqlallabilir. Hastalann tedaviye
bireysel yanrtrna ve tolere edebilirliklerine gtire I hafta sonra doz g0nliik 300 mg'a
grkartrlabilir. Bu haftayr takip eden, ilave I hafta sonrasrnda gtinliik doz 450 mg'a artrrrlabilir
ve ek t haftadan sonra 600 mg'hk maksimum giinliik doza ulagrlabilir.

Fibromiyalji
Doz arahlr ikiye biiliinmiiq dozlar halinde gunliik 300- 450 mg'drr. Baglangrg dozu giinde iki
kez 75 mg'drr. (150 mglgiin) Etkinlik ve tolerabiliteye giire I hafta iginde doz giinde iki kez
150 mg'a (300 mg/giin) grkartrlabilir. 300 mg'hk giinliik dozdan yeterli fayda sallayamayan
hastalar dozu, gtnde iki kez 225 mg (450 mg/giin) geklinde arttrrabilir.

Uygulama sekli:
Alrzdan ahnrr.
Pregabalin tedavisine son verilmesi:

Niiropatik a[n, epilepsi veya yaygrn anksiyete bozuklu[u igin uygulanan pregabalin
tedavisinin sona erdirilmesi gerekirse, en az bir haftaya yayrlarak, kademeli gekilde
sonlandrnlmasr tavsiye edilir.

6zel popiilasyonlara iligkin ek bilgiler:
Btibrek yetmezlifi:
Pregabalin sistemik dolaqrmdan baghca renal yolla de[igmemig ilag seklinde atrlrr. Pregabalin
klerensi keatinin klerensi ile dogru orantrh oldupundan (bkz. Farmakokinetik Ozellikleri),
renal fonksiyonlan yetersiz hastalarda doz, Tablo 1'de g6sterildili gekilde, aga[rdaki formiil
kullamlarak kreatinin klerensine (CLcr) (bkz. Bdltim 5.2 Farmakokinetik Ozeltikler,
Hastalardaki karakteristik 6zellikler, Bdbrek yetmezligi) gdre bireyselleqtirilmelidir.

CL.,(ml/dak) =

[40 -

ya; (yrt)] x alrrhk (kg)

72 x serum

keatinin (mg/dl)

( x 0.85 kadrn hastalar iqin)

Pregabalin hemodiyaliz yoluyla etkin qekilde plazmadan uzaklagtrnlrr (4 saat iginde ilacrn
%50'si). Hemodiyaliz g6ren hastalarda, pregabalinin giinliik dozu renal fonksiyonlara grire
ayarlanmahdrr. Giinliik doza ek olarak her bir 4 saatlik hemodiyaliz tedavisinin hemen
sonrasrnda ek bir doz verilmelidir (bkz. Tablo 1).
ablo l. Renal Fonksiyonlara BaEh Olarak Presabalin Dozunun A
Kreatinin Klerensi
Toplam Pregabalin Giinliik Dozu *
Doz Rej imi
(CL"')
(mUdak)
BaglangrE Dozu Maksimum Doz
(mg/giin)
(me/eiin)
>60
150
600
BID veya TID
>30-<60
75
300
BID veya TID
> 15 - < 30
150
25-50
QD veya BID
< 15
25
75
QD
(mg)
Hemodiyaliz sonrasr ek doz
100
Tek doz
25
2

TID = Giinde tiq doz
BID = Giinde iki doz
QD = Giinde tek doz

*

Toplam giinliik doz (mg/giin) mg/doz sallayacak gekilde doz rejimiyle belirtildipi gibi
hiiliinmelidir.
*
Ek doz, tek bir ilave dozdur.

Karaci!er yetmezli[i:
Karaciler yetmezligi olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasrna gerek yoktur (bkz. Bdliim
5.2 Farmakokinetik Ozellikler, Hastalardaki Karakteristik Ozellikler, Karaci[er yetmezli[i).

Pediyatrik popiilasyon:
Yeterli giivenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadrfir igin, pregabalinin 12 ya5 altt pediyatrik
hastalarda ve adolesanlarda (12-17 yaq arasr) kullanrmr cinerilmez. (bkz. Biiliim 5.3 Klinik
Oncesi Giivenlilik Verileri)
Geriyatrik popiilasyon ( Z 65 yag):
Bdbrek fonksiyonlan normal olan yagh hastalarda herhangi bir doz ayarlamasma gerek yoktur
(Bkz. Tablo l). Bdbrek fonksiyonlan azalan yagh hastalarda pregabalinin dozunun azaltrlmasr
gerekebilir (bkz. B6liim 5.2 Farmakokinetik Ozetlikler, Hastalardaki Karakteristik Ozellikler,
Geriyatrik Popiilasyon).
4.3 Kontrendikasyonlar
Etken maddeye veya igeri[indeki herhangi bir maddeye kargr aqrn duyarhhlr olan hastalarda
kontrendikedir.

4.4 6zel kullanrm uyarrlarr ve 6nlemleri
Antiepileptik ilaglarla tedavi edilen hastalarda intihar diigtincesi ve davranrgr bildirilmigtir. Bu
nedenle hastalar intihar diigiincesi ve davranrqr agrsrndan yakrndan izlenmelidir. intihar
diigiincesi ve davrarugr ortaya grktrlrnd4 hasta ve hasta yaktntntn trbbi destek almasr
onerilmektedir.

Bu trbbi iiriin her kapsiilde I mmol (23 mg)'den daha az sodlumu ihtiva eder. Bu dozda
sody.rma bafh herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Klinik deneyimlere balh olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artrgr g6rtilen diyabet
hastalannda hipoglisemik ilaglann dozu tekrar gdzden gegirilmelidir.

Pazarlama sonrasrnda aniiyoddemi de igeren agrn duyarhhk reaksiyonlan bildirilmigtir.
Yiizde, alrz iginde veya iist solunum yolunda qiqme gibi anjiyoddem belirtileri ortaya grkarsa
pregabalin derhal kesi lmelidir.
Pregabalin tedavisi, somnolans (uyku hali) ve ba; dtinmesine neden olabilecelinden, ya5h
hastalarda kaza sonucu yaralanmalann (diisme) orantnt arttrabilir. Pazarlama sonrasr
raporlarda biling kaybr, konffizyon ve zihinsel bozukluk bildiritmigtir. Dolayrstyla hastalar,
ilacrn t0m potansiyel etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli
olmalarr konusunda uyanlmahdrr.
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