ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Eucreas 50 mg/850 mg tabletki powlekane
Eucreas 50 mg/1000 mg tabletki powlekane
2.

SKŁAD JAKOCIOWY I ILO CIOWY

Eucreas 50 mg/850 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 50 mg wildagliptyny i 850 mg metforminy chlorowodorku (co
odpowiada 660 mg metforminy).
Eucreas 50 mg/1000 mg tabletki powlekane
Kada tabletka powlekana zawiera 50 mg wildagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku (co
odpowiada 780 mg metforminy).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.
Eucreas 50 mg/850 mg tabletki powlekane

ółta, owalna tabletka powlekana o citych brzegach, z napisem „NVR” po jednej stronie i „SEH” po
przeciwnej stronie tabletki.
Eucreas 50 mg/1000 mg tabletki powlekane
Ciemno ółta, owalna tabletka powlekana o ci tych brzegach, z napisem „NVR” po jednej stronie i
„FLO” po przeciwnej stronie tabletki.
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Eucreas jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu 2:
produkt leczniczy Eucreas jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów, u których nie
uzyskano wystarczaj cej kontroli glikemii, mimo stosowania doustnie maksymalnych
tolerowanych dawek metforminy w monoterapii lub u pacjentów leczonych wildagliptyn w
skojarzeniu i metformin , w postaci oddzielnych tabletek;
produkt leczniczy Eucreas jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem
(np. w trzylekowej terapii skojarzonej), jako terapia dodana do diety i wysiłku fizycznego, u
dorosłych pacjentów niewystarczajco kontrolowanych za pomoc metforminy i
sulfonylomocznika;
produkt leczniczy Eucreas jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z insulin (w trzylekowej
terapii skojarzonej), jako terapia dodana do diety i wicze fizycznych w celu poprawy kontroli
glikemii u dorosłych pacjentów, u których insulina w ustalonej dawce oraz metformina w
monoterapii nie zapewniaj odpowiedniej kontroli glikemii.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Doroli z prawidłow czynnoci nerek (GFR  90 ml/min)
Dawk produktu leczniczego Eucreas w leczeniu przeciwcukrzycowym naley ustala indywidualnie,
na podstawie aktualnego schematu leczenia pacjenta, skutecznoci i tolerancji terapii, nie
przekraczajc maksymalnej zalecanej dawki dobowej wynoszcej 100 mg wildagliptyny. Leczenie
produktem leczniczym Eucreas mona rozpoczyna od dawek 50 mg/850 mg lub 50 mg/1000 mg
podawanych dwa razy na dob!, stosuj"c jedn# tabletk$ rano i jedn% wieczorem.
U pacjentów, u których glikemia nie jest wystarczaj&co kontrolowana, pomimo podawania
maksymalnej tolerowanej dawki metforminy w monoterapii:
Dawka pocz'tkowa produktu leczniczego Eucreas powinna zapewni( dostarczenie 50 mg
wildagliptyny dwa razy na dob) (całkowita dawka dobowa 100 mg) oraz metforminy w dawce
aktualnie przyjmowanej przez pacjenta.
-

U pacjentów wcze*niej stosuj+cych jednocze,nie wildagliptyn- i metformin. w oddzielnych
tabletkach:
Podawanie produktu leczniczego Eucreas nale/y rozpoczyna0 od dawki wildagliptyny i metforminy
aktualnie stosowanej przez pacjenta.

-

U pacjentów z niewystarczaj1c2 kontrol3 glikemii pomimo zastosowania dwulekowej terapii
skojarzonej - metforminy z sulfonylomocznikiem:
Dawka produktu leczniczego Eucreas powinna zapewni4 dostarczenie 50 mg wildagliptyny dwa razy
na dob5 (całkowita dawka dobowa 100 mg) oraz metforminy w dawce zbli6onej do dawki aktualnie
stosowanej przez pacjenta. W przypadku, gdy produkt Eucreas jest stosowany w skojarzeniu z
sulfonylomocznikiem, w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii mo7na rozwa8y9 podanie mniejszej
dawki sulfonylomocznika.
-

U pacjentów z niewystarczaj:c; kontrol< glikemii pomimo zastosowania dwulekowej terapii
skojarzonej - insuliny z metformin= w maksymalnie tolerowanej dawce:
Dawka produktu leczniczego Eucreas powinna zapewni> dostarczenie 50 mg wildagliptyny dwa razy
na dob? (całkowita dawka dobowa 100 mg) oraz metforminy w dawce zbli@onej do dawki aktualnie
przyjmowanej przez pacjenta.
-

Nie okreAlono bezpieczeBstwa stosowania i skutecznoCci wildagliptyny i metforminy w trzylekowej
terapii doustnej - w skojarzeniu z tiazolidynodionem.
Szczególne populacje pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat)
Metformina jest wydalana przez nerki, a u pacjentów w podeszłym wieku wystDpuje skłonnoEF do
pogarszania siG czynnoHci nerek. Dlatego u osób w podeszłym wieku stosujIcych produkt leczniczy
Eucreas, naleJy regularnie kontrolowaK czynnoLM nerek (patrz punkty 4.4 i 5.2).
Zaburzenia czynnoNci nerek
WartoOP GFR naleQy oznaczyR przed rozpoczSciem leczenia produktem zawierajTcym metforminU, a
nastVpnie co najmniej raz na rok. U pacjentów ze zwiWkszonym ryzykiem dalszego pogorszenia
czynnoXci nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku czynnoYZ nerek nale[y ocenia\ cz]^ciej, np. co
3–6 miesi_cy.
Maksymalna dawka dobowa metforminy powinna by` optymalnie podzielona na 2–3 dawki na doba.
Przed rozwabeniem rozpoczccia leczenia metformind u pacjentów z wartoecif GFR < 60 ml/min,
nalegy przeanalizowah czynniki mogice zwijkszyk ryzyko kwasicy mleczanowej (patrz punkt 4.4).
Jelli nie ma postaci produktu Eucreas o odpowiedniej mocy, nalemy zastosowan jego poszczególne
składniki osobno zamiast produktu złooonego o ustalonej dawce.

GFR ml/min
60-89

45-59

30-44

<30

Metformina
Maksymalna dawka dobowa wynosi
3000 mg.
Mopna rozwaqyr zmniejszenie dawki
w reakcji na pogarszajsct siu czynnovw
nerek.
Maksymalna dawka dobowa wynosi
2000 mg.
Dawka poczxtkowa nie jest wiyksza niz
połowa dawki maksymalnej.
Maksymalna dawka dobowa wynosi
1000 mg.
Dawka pocz{tkowa nie jest wi|ksza ni}
połowa dawki maksymalnej.
Metformina jest przeciwwskazana.

Wildagliptyna
Nie jest konieczne dostosowanie
dawki.

Maksymalna dawka dobowa wynosi
50 mg.

Zaburzenia czynno~ci wtroby
Nie naley stosowa produktu leczniczego Eucreas u pacjentów z zaburzeniami czynnoci wtroby, w
tym u pacjentów, u których aktywno aminotransferazy alaninowej (AlAT) lub aminotransferazy
asparaginianowej (AspAT) przed zastosowaniem leczenia przekraczała ponad 3 razy górn granic
normy (ULN – ang. upper limit of normal) (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.8).
Dzieci i młodzie
Produkt leczniczy Eucreas nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodziey (< 18 lat). Nie
okrelono bezpieczestwa stosowania ani skutecznoci produktu leczniczego Eucreas u dzieci i
młodziey (< 18 lat). Dane nie s dostpne.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Przyjmowanie produktu leczniczego Eucreas podczas posiłku lub zaraz po posiłku moe zmniejszy
objawy ze strony ołdka i jelit zwizane ze stosowaniem metforminy (patrz take punkt 5.2).
4.3

Przeciwwskazania

−

Nadwraliwo na substancj czynn lub na którkolwiek substancj pomocnicz wymienion
w punkcie 6.1;
Kady rodzaj ostrej kwasicy metabolicznej (takiej jak kwasica mleczanowa, cukrzycowa
kwasica ketonowa);
Cukrzycowy stan przed pi¡czkowy;
Ci¢£ka niewydolno¤¥ nerek (GFR < 30 ml/min) (patrz punkt 4.4);
Stany ostre, które mog¦ zaburza§ czynno¨© nerek, takie jak:
−
odwodnienie,
−
ciª«kie zaka¬enie,
−
wstrzs,
−
donaczyniowe podanie ®rodków kontrastowych zawieraj¯cych jod (patrz punkt 4.4);
Ostra lub przewlekła choroba, która mo°e by± przyczyn² niedotlenienia tkanek, taka jak:
−
niewydolno³´ serca lub układu oddechowego,
−
niedawno przebyty zawał miµ¶nia sercowego,
−
wstrz·s;
Zaburzenia czynno¸ci w¹troby (patrz punkty 4.2, 4.4 i 4.8);
Ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm;
Karmienie piersiº (patrz punkt 4.6).

−
−
−
−

−

−
−
−

4.4

Specjalne ostrze»enia i ¼rodki ostro½no¾ci dotycz¿ce stosowania

Ogólne
Produkt leczniczy Eucreas nie zastÀpuje insuliny u pacjentów wymagajÁcych podawania insuliny i nie
naleÂy go podawaÃ pacjentom z cukrzycÄ typu 1.
Kwasica mleczanowa
Kwasica mleczanowa, bardzo rzadkie, ale ciÅÆkie powikłanie metaboliczne, wystÇpuje najczÈÉciej w
ostrym pogorszeniu czynnoÊci nerek, chorobach układu krËÌenia lub chorobach układu oddechowego,
lub posocznicy. W przypadkach nagłego pogorszenia czynnoÍci nerek dochodzi do kumulacji
metforminy, co zwiÎksza ryzyko kwasicy mleczanowej.
W przypadku odwodnienia (ciÏÐka biegunka lub wymioty, gorÑczka lub zmniejszona podaÒ płynów)
naleÓy tymczasowo wstrzymaÔ stosowanie metforminy i zalecane jest zwrócenie siÕ do lekarza.
U pacjentów leczonych metforminÖ nale×y ostroØnie rozpoczynaÙ leczenie produktami leczniczymi,
które mogÚ ciÛÜko zaburzyÝ czynnoÞß nerek (takimi jak leki przeciwnadciànieniowe, moczopádne lub
NLPZ). Inne czynniki ryzyka kwasicy mleczanowej to nadmierne spoâycie alkoholu, niewydolnoãä
wåtroby, æle kontrolowana cukrzyca, ketoza, długotrwałe głodzenie i wszelkie stany zwiçzane
z niedotlenieniem, jak równieè jednoczesne stosowanie produktów leczniczych mogécych wywołaê
kwasicë mleczanowì (patrz punkty 4.3 i 4.5).
Pacjentów i (lub) ich opiekunów naleíy poinformowaî o ryzyku wystïpienia kwasicy mleczanowej.
Kwasicð mleczanowñ charakteryzuje wystòpowanie dusznoóci kwasiczej, bólu brzucha, skurczów
miôõni, astenii i hipotermii, po której nastöpuje ÷piøczka. W razie wystùpienia podejrzanych objawów
pacjent powinien odstawiú metforminû i szukaü natychmiastowej pomocy medycznej. Odchylenia od
wartoýci prawidłowych w wynikach badaþ laboratoryjnych obejmujÿ zmniejszenie wartoci pH krwi
(< 7,35), zwikszenie st enia mleczanów w osoczu (> 5 mmol/l) oraz zwikszenie luki anionowej i
stosunku mleczanów do pirogronianów.
Podawanie rodków kontrastowych zawierajcych jod
Donaczyniowe podanie rodków kontrastowych zawierajcych jod mo e doprowadzi do nefropatii
wywołanej rodkiem kontrastowym, powoduj c kumulacj metforminy i zwikszenie ryzyka kwasicy
mleczanowej. Naley przerwa stosowanie metforminy przed badaniem lub podczas badania
obrazowego i nie stosowa jej przez co najmniej 48 godzin po badaniu, po czym mona wznowi
podawanie metforminy pod warunkiem ponownej oceny czynnoci nerek i stwierdzeniu, e jest ona
stabilna (patrz punkty 4.2 i 4.5).
Czynno nerek
Warto GFR powinna by oznaczona przed rozpoczciem leczenia, a nastpnie w regularnych
odstpach czasu, patrz punkt 4.2. Metformina jest przeciwwskazana u pacjentów z GFR < 30 ml/min i
naley j tymczasowo odstawi w razie wyst!powania stanów wpływaj"cych na czynno#$ nerek, patrz
punkt 4.3.
Zaburzenia czynno%ci w&troby
Nie nale'y stosowa( produktu leczniczego Eucreas u pacjentów z zaburzeniami czynno)ci w*troby, w
tym u pacjentów, u których aktywno+, AlAT lub AspAT przed zastosowaniem leczenia przekraczała
ponad 3 razy ULN (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.8).
Monitorowanie enzymów w-trobowych
Zaburzenia czynno.ci w/troby (w tym zapalenie w0troby) po zastosowaniu wildagliptyny zgłaszano
rzadko. W przypadkach tych, przebiegały one zazwyczaj bezobjawowo, bez nast1pstw klinicznych, a
wyniki prób czynno2ciowych w3troby wracały do normy po zaprzestaniu leczenia. Próby

czynno4ciowe w5troby nale6y wykonywa7 przed rozpocz8ciem leczenia produktem leczniczym
Eucreas w celu poznania warto9ci wyj:ciowej u danego pacjenta. Czynno;< w=troby nale>y
monitorowa? w czasie leczenia produktem leczniczym Eucreas w odst@pach trzymiesiAcznych w
czasie pierwszego roku, a nastBpnie okresowo. U pacjentów, u których wystCpi zwiDkszona aktywnoEF
aminotransferaz, naleGy wykonaH powtórnie próby wItrobowe w celu potwierdzenia wczeJniejszego
wyniku. Kolejne badania powinny byK wykonywane czLsto, aM do ustNpienia zaburzenia(O). W razie
utrzymywania siP aktywnoQci AspAT lub AlAT co najmniej 3 razy wiRkszej od górnej granicy normy,
zaleca siS zaprzestanie leczenia produktem leczniczym Eucreas. Pacjenci, u których wystTpi Uółtaczka
lub inne objawy wskazujVce na zaburzenia czynnoWci wXtroby powinni przerwaY stosowanie produktu
leczniczego Eucreas.
Po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Eucreas i uzyskaniu prawidłowych wyników prób
czynnoZciowych w[troby, nie nale\y ponownie rozpoczyna] leczenia produktem leczniczym Eucreas.
Zaburzenia skóry
Podczas nieklinicznych bada^ toksykologicznych zgłaszano wyst_powanie zmian chorobowych skóry,
w tym powstawanie p`cherzy i owrzodzea na kobczynach u małp, którym podawano wildagliptync
(patrz punkt 5.3). Mimo id w badaniach klinicznych nie obserwowano zwiekszonej czfstogci
wysthpowania zmian chorobowych skóry, istnieje ograniczone doiwiadczenie dotyczjce stosowania
produktu leczniczego u pacjentów ze skórnymi powikłaniami cukrzycowymi. Ponadto, po
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wystkpowania plcherzowych i
złuszczajmcych zmian skórnych. Z tego wzglndu, w ramach rutynowego postopowania z pacjentami
chorymi na cukrzycp, zaleca siq monitorowanie zaburzer skóry, takich jak powstawanie pscherzy i
owrzodzet.
Ostre zapalenie trzustki
Stosowanie wildagliptyny jest zwiuzane z ryzykiem wystvpienia ostrego zapalenia trzustki. Nalewy
poinformowax pacjentów o charakterystycznym objawie ostrego zapalenia trzustki.
W razie podejrzenia wystypienia zapalenia trzustki, nalezy przerwa{ stosowanie wildagliptyny; w
razie potwierdzenia ostrego zapalenia trzustki, nie nale|y wznawia} stosowania wildagliptyny. Nale~y
zachowa ostrono u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki w wywiadzie.
Hipoglikemia
Znanym działaniem sulfonylomoczników jest wywoływanie hipoglikemii. U pacjentów
otrzymujcych wildagliptyn w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem mo e wystpi ryzyko
hipoglikemii. Z tego wzgldu mona rozway podanie mniejszej dawki sulfonylomocznika, aby
zmniejszy ryzyko hipoglikemii.
Zabieg chirurgiczny
Podawanie metforminy musi by przerwane bezporednio przed zabiegiem chirurgicznym w
znieczuleniu ogólnym, podpajczynówkowym lub zewntrzoponowym. Leczenie mona wznowi nie
wczeniej ni po 48 godzinach po zabiegu chirurgicznym lub wznowieniu odywiania doustnego oraz
dopiero po ponownej ocenie czynnoci nerek i stwierdzeniu, e jest stabilna.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono oficjalnych bada dotyczcych interakcji z produktem leczniczym Eucreas.
Nastpujce dostpne informacje dotycz kadej substancji czynnej z osobna.

Wildagliptyna
Potencjalne oddziaływanie wildagliptyny z równoczenie stosowanymi produktami leczniczymi jest
niewielkie. Poniewa wildagliptyna nie jest substratem enzymu cytochromu P (CYP) 450 i nie hamuje
ani nie indukuje enzymów CYP 450 prawdopodobie¡stwo, by wildagliptyna wchodziła w interakcje z
produktami leczniczymi b¢d£cymi substratami, inhibitorami lub induktorami tych enzymów jest
niewielkie.
Wyniki bada¤ klinicznych przeprowadzonych z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi –
pioglitazonem, metformin¥ i gliburydem w skojarzeniu z wildagliptyn¦ nie wykazały klinicznie
istotnych interakcji farmakokinetycznych w populacji docelowej.
Badania interakcji lek-lek z digoksyn§ (substratem P-glikoproteiny) i warfaryn¨ (substratem CYP2C9)
z udziałem zdrowych ochotników nie wykazały klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych
po jednoczesnym podaniu tych leków z wildagliptyn©.
Przeprowadzono badania interakcji lek-lek z amlodypinª, ramiprylem, walsartanem i symwastatyn«,
które podawano zdrowym ochotnikom. W badaniach tych nie obserwowano klinicznie istotnych
interakcji farmakokinetycznych po jednoczesnym podaniu tych leków z wildagliptyn¬. Nie zostało to
jednak ustalone w populacji docelowej.
Stosowanie w skojarzeniu z inhibitorami ACE
U pacjentów jednoczenie przyjmuj®cych inhibitory ACE mo¯e zwi°kszy± si² ryzyko obrz³ku
naczynioruchowego (patrz punkt 4.8).
Podobnie jak w przypadku innych doustnych leków przeciwcukrzycowych, hipoglikemizuj´ce
działanie wildagliptyny moµe by¶ osłabione pod wpływem niektórych leków, w tym tiazydów,
kortykosteroidów, leków stosowanych w leczeniu chorób gruczołu tarczowego i
sympatykomimetyków.
Metformina
Niezalecane jednoczesne stosowanie
Alkohol
Zatrucie alkoholem zwi·zane jest ze zwi¸kszonym ryzykiem kwasicy mleczanowej, szczególnie
w przypadkach głodzenia, niedo¹ywienia lub zaburzeº czynno»ci w¼troby.
½rodki kontrastowe zawieraj¾ce jod
Stosowanie metforminy musi by¿ przerwane przed badaniem lub podczas badania obrazowego; nie
wolno wznawiaÀ jej stosowania przez co najmniej 48 godzin po badaniu, po czym moÁna wznowiÂ
podawanie metforminy pod warunkiem ponownej oceny czynnoÃci nerek i stwierdzeniu, Äe jest ona

stabilna (patrz punkty 4.2 i 4.4).
Kationowe substancje czynne
Kationowe substancje czynne wydalane w drodze wydzielania kanalikowego (np. cymetydyna) mogÅ
wchodziÆ w interakcje z metforminÇ konkurujÈc o dostÉp do wspólnych układów transportujÊcych
zlokalizowanych w kanalikach nerkowych. W ten sposób opóËniajÌ one wydalanie metforminy, co
moÍe zwiÎkszaÏ ryzyko kwasicy mleczanowej. Badanie przeprowadzone z udziałem zdrowych
ochotników wykazało, Ðe cymetydyna podawana w dawce 400 mg dwa razy na dobÑ powodowała
zwiÒkszenie układowej ekspozycji na metforminÓ (AUC) o 50%. Dlatego podczas jednoczesnego
stosowania produktów leczniczych o własnoÔciach kationowych wydalanych w mechanizmie
wydzielania kanalikowego, naleÕy rozwaÖy× monitorowanie glikemii, dostosowanie dawki w zakresie
zalecanego dawkowania i zmianØ leczenia przeciwcukrzycowego (patrz punkt 4.4).
Skojarzenia leków wymagajÙce zachowania Úrodków ostroÛnoÜci podczas stosowania
Pewne produkty lecznicze mogÝ wywieraÞ niekorzystne działanie na czynnoßà nerek, co moáe
zwiâkszaã ryzyko kwasicy mleczanowej, np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym

selektywne inhibitory cyklooksygenazy (COX) 2, inhibitory ACE, antagoniäci receptora angiotensyny
II i leki moczopådne, w szczególnoæci pçtlowe. W razie rozpoczynania stosowania lub stosowania
takich produktów w skojarzeniu z metforminè, konieczne jest dokładne monitorowanie czynnoéci
nerek.
Glikokortykosteroidy, agoniêci receptorów beta-2-adrenergicznych i leki moczopëdne majì działanie
hiperglikemiczne. Naleíy poinformowaî o tym pacjenta i czïðciej oznaczañ stòóenie glukozy we krwi,
szczególnie na poczôtku leczenia. W razie koniecznoõci, dawkö produktu leczniczego Eucreas mo÷na
dostosowaø podczas leczenia w skojarzeniu z tymi lekami i po ich odstawieniu.
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) mogù zmniejszaú stûüenie glukozy we krwi. W razie
koniecznoýci dawkþ leku przeciwcukrzycowego, naleÿy dostosowa w czasie leczenia innym
produktem leczniczym i po jego odstawieniu.
4.6

Wpływ na płodno , ci i laktacj

Cia
Brak wystarczaj cych danych dotycz cych stosowania produktu leczniczego Eucreas u kobiet w
okresie ci y. W przypadku wildagliptyny, badania na zwierz tach wykazały szkodliwy wpływ na
reprodukcj po podaniu duych dawek. W przypadku metforminy, badania na zwierztach nie
wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcj. Badania na zwierztach przeprowadzone z
podawaniem wildagliptyny i metforminy nie dostarczyły dowodów na działanie teratogenne, jednak
wykazały działania toksyczne na płód po podaniu dawek toksycznych dla matki (patrz punkt 5.3).
Potencjalne zagroenie dla człowieka nie jest znane. Produktu leczniczego Eucreas nie stosowa w
okresie ciy.
Karmienie piersi
Badania na zwierztach wykazały przenikanie zarówno metforminy, jak i wildagliptyny do mleka. Nie
wiadomo, czy wildagliptyna przenika do mleka ludzkiego, jednak metformina przenika do mleka
ludzkiego w niewielkich ilociach. Z uwagi na moliwe ryzyko wystpienia hipoglikemii wywołanej
metformin u noworodka, jak równie brak danych dotyczcych stosowania wildagliptyny u ludzi,
produktu leczniczego Eucreas nie stosowa w okresie karmienia piersi (patrz punkt 4.3).
Płodno!"
Nie przeprowadzono bada# nad wpływem produktu leczniczego Eucreas na płodno$% u ludzi (patrz
punkt 5.3).
4.7

Wpływ na zdolno&' prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono bada( nad wpływem produktu leczniczego na zdolno)* prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wyst+pi, zawroty głowy jako działania niepo-.dane
produktu leczniczego, powinni unika/ prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
4.8

Działania niepo01dane

Nie przeprowadzono bada2 klinicznych nad leczniczym podawaniem produktu leczniczego Eucreas.
Wykazano jednak biorównowa3no45 pomi6dzy produktem leczniczym Eucreas a jednoczesnym
stosowaniem wildagliptyny i metforminy (patrz punkt 5.2). Przedstawione tu dane odnosz7 si8 do
jednoczesnego podawania wildagliptyny i metforminy, gdy wildagliptyn9 doł:czono do leczenia
metformin;. Nie przeprowadzono bada< z metformin= doł>czon? do leczenia wildagliptyn@.
Podsumowanie profilu bezpieczeAstwa
Działania niepoBCdane były w wiDkszoEci łagodne i przemijajFce i nie wymagały przerwania leczenia.

Nie stwierdzono korelacji pomiGdzy wystHpowaniem działaI niepoJKdanych a wiekiem, grupL
etnicznM pacjenta, czasem leczenia lub wielkoNciO dawki dobowej.
Zaburzenia czynnoPci wQtroby (w tym zapalenie wRtroby) po zastosowaniu wildagliptyny zgłaszano
rzadko. W przypadkach tych, przebiegały one zazwyczaj bezobjawowo, bez nastSpstw klinicznych, a
wyniki prób czynnoTciowych wUtroby wracały do normy po zaprzestaniu leczenia. W
kontrolowanych, trwajVcych do 24 tygodni badaniach, w których produkt leczniczy stosowano w
monoterapii lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, czWstoXY zwiZkszenia AlAT lub
AspAT przekraczaj[ca trzy lub wi\cej razy górn] granic^ normy (stwierdzona w trakcie co najmniej
2 kolejnych pomiarów lub ostatniej wizyty w czasie leczenia) wynosiła odpowiednio 0,2%, 0,3% i
0,2% dla wildagliptyny w dawce 50 mg raz na dob_, wildagliptyny w dawce 50 mg dwa razy na dob` i
wszystkich leków porównywanych. Te zwiakszenia aktywnobci aminotransferaz były zazwyczaj
bezobjawowe, z natury niepostcpujdce i niezwiezane z cholestazf ani gółtaczkh.
Podczas przyjmowania wildagliptyny rzadko zgłaszano przypadki obrziku naczynioruchowego,
wystjpujkce z czlstomcin podobno do grupy kontrolnej. Wipkszy odsetek tych objawów zgłaszano, gdy
wildagliptynq podawano w skojarzeniu z inhibitorem ACE. Wirkszost zdarzeu miała charakter
łagodny i ustvpowała w czasie leczenia wildagliptynw.
Tabelaryczne zestawienie działax niepoyzdanych
Poni{ej wymieniono działania niepo|}dane wyst~pujce u pacjentów otrzymujcych wildagliptyn w
podwójnie zalepionych badaniach stosowan w monoterapii oraz jako terapie dodatkowe, według
klasyfikacji układów i narzdów oraz bezwzgl dnej czstoci wystpowania. Działania niepodane
wymienione w Tabeli 5 opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego dla
metforminy, dostpnej w UE. Czsto wystpowania okrelono w nastpujcy sposób: bardzo czsto
(≥1/10), czsto (≥1/100 do <1/10), niezbyt czsto (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do
<1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (czsto nie moe by okrelona na podstawie
dostpnych danych). W obrbie kadej grupy o okrelonej cz sto¡ci wyst¢powania działania
niepo£¤dane s¥ wymienione zgodnie ze zmniejszaj¦cym si§ nasileniem.
Tabela 1

Działania niepo¨©dane zgłaszane u pacjentów otrzymujªcych wildagliptyn« w dawce
100 mg na dob¬ w skojarzeniu z metformin, w porównaniu z grup® otrzymuj¯c°
placebo i metformin± w podwójnie za²lepionych badaniach (n=208)

Zaburzenia metabolizmu i od³ywiania
Cz´sto
Hipoglikemia
Zaburzenia układu nerwowego
Czµsto
Dr¶enie
Cz·sto
Ból głowy
Cz¸sto
Zawroty głowy
Niezbyt cz¹sto
Zmºczenie
Zaburzenia »oł¼dka i jelit
Cz½sto
Nudno¾ci
Opis wybranych działa¿ niepoÀÁdanych
W kontrolowanych badaniach klinicznych, w których podawano 100 mg wildagliptyny na dobÂ w
skojarzeniu z metforminÃ, nie zgłoszono Äadnego przypadku przerwania leczenia z powodu działaÅ
niepoÆÇdanych ani w grupie otrzymujÈcej 100 mg wildagliptyny na dobÉ w skojarzeniu z metforminÊ,
ani w grupie otrzymujËcej placebo oraz metforminÌ.
W badaniach klinicznych hipoglikemia wystÍpowała czÎsto u pacjentów otrzymujÏcych wildagliptynÐ
w skojarzeniu z metforminÑ (1%) oraz niezbyt czÒsto u pacjentów otrzymujÓcych placebo i
metforminÔ (0,4%). W grupie otrzymujÕcej wildagliptynÖ nie zgłoszono ci×Økich przypadków
hipoglikemii.
W badaniach klinicznych masa ciała nie uległa zmianie w stosunku do wartoÙci wyjÚciowej, jeÛli

wildagliptynÜ w dawce 100 mg na dobÝ zastosowano w skojarzeniu z metforminÞ (odpowiednio
+0,2 kg i -1,0 kg dla wildagliptyny i placebo).
Badania kliniczne trwajßce maksymalnie ponad 2 lata nie ujawniły àadnych dodatkowych sygnałów
zwiázanych z bezpieczeâstwem stosowania ani nieprzewidzianego ryzyka, kiedy wildagliptyna była
stosowana w skojarzeniu z metforminã.
Leczenie skojarzone z sulfonylomocznikiem
Tabela 2

Działania niepoäådane zgłaszane u pacjentów, którzy przyjmowali wildagliptynæ w
dawce 50 mg dwa razy na dobç w skojarzeniu z metforminè i sulfonylomocznikiem
(n=157)

Zaburzenia metabolizmu i odéywiania
Czêsto
Hipoglikemia
Zaburzenia układu nerwowego
Czësto
Zawroty głowy, drìenie
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Czísto
Nadmierne pocenie siî
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Czïsto
Astenia
Opis wybranych działað niepoñòdanych
Nie odnotowano óadnych przypadków przerwania leczenia z powodu działaô niepoõödanych w grupie
otrzymuj÷cej wildagliptynø plus metforminù, plus glimepiryd w porównaniu z 0,6% przypadków w
grupie otrzymujúcej placebo plus metforminû, plus glimepiryd.
W obu grupach leczenia hipoglikemia wystüpowała czýsto (5,1% w grupie otrzymujþcej wildagliptynÿ
plus metformin, plus glimepiryd, w porównaniu z 1,9% w grupie placebo plus metformina, plus
glimepiryd). Jedno ci kie zdarzenie hipoglikemii odnotowano w grupie otrzymujcej wildagliptyn.
Pod koniec badania wpływ leczenia na redni mas ciała pacjentów był obojtny (+0,6 kg w grupie
otrzymuj cej wildagliptyn oraz -0,1 kg w grupie otrzymuj cej placebo).
Leczenie skojarzone z insulin
Tabela 3

Działania niepo dane zgłaszane u pacjentów otrzymujcych wildagliptyn w dawce
100 mg na dob w skojarzeniu z insulin (z metformin lub bez niej) w badaniach
prowadzonych metod podwójnie lepej próby (n=371)

Zaburzenia metabolizmu i odywiania
Czsto
Zmniejszenie stenia glukozy we krwi
Zaburzenia układu nerwowego
Czsto
Bóle głowy, dreszcze
Zaburzenia ołdka i jelit
Czsto
Nudnoci, choroba refluksowa przełyku
Niezbyt czsto
Biegunka, wzd cia
Opis wybranych działa! niepo"#danych
W kontrolowanych badaniach klinicznych z zastosowaniem wildagliptyny w dawce 50 mg dwa razy
na dob$ w skojarzeniu z insulin%, z jednoczesnym podawaniem metforminy lub bez jej podawania,
całkowita cz&sto'( przerwania terapii z powodu działa) niepo*+danych wyniosła 0,3% w grupie
otrzymujacej wildagliptyn,, a w grupie otrzymuj-cej placebo nie było .adnego takiego przypadku.
Cz/sto01 wyst2powania hipoglikemii była podobna w obu grupach leczenia (14% w grupie
wildagliptyny w porównaniu do 16,4% w grupie placebo). W grupie otrzymuj3cej wildagliptyn4
dwóch pacjentów zgłosiło wyst5pienie ci67kich zdarze8 hipoglikemii, a w grupie otrzymuj9cej

placebo 6 pacjentów zgłosiło wyst:pienie takich zdarze;.
Pod koniec badania wpływ leczenia na <redni= mas> ciała był oboj?tny (zmiana wzgl@dem stanu
wyjAciowego o +0,6 kg w grupie otrzymujBcej wildagliptynC oraz brak zmian masy ciała w grupie
placebo).
Dodatkowe informacje o poszczególnych substancjach czynnych wchodzDcych w skład leku
złoEonego
Wildagliptyna
Tabela 4

Działania niepoFGdane zgłaszane u pacjentów otrzymujHcych wildagliptynI w dawce
100 mg na dobJ w monoterapii w podwójnie Klepych badaniach (n=1855)

ZakaLenia i zaraMenia pasoNytnicze
Bardzo rzadko
ZakaOenie górnych dróg oddechowych
Bardzo rzadko
Zapalenie błony Pluzowej nosogardzieli
Zaburzenia metabolizmu i odQywiania
Niezbyt czRsto
Hipoglikemia
Zaburzenia układu nerwowego
CzSsto
Zawroty głowy
Niezbyt czTsto
Ból głowy
Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt czUsto
ObrzVk obwodowy
Zaburzenia WołXdka i jelit
Niezbyt czYsto
Zaparcie
Zaburzenia miZ[niowo-szkieletowe i tkanki ł\cznej
Niezbyt cz]sto
Ból stawów
Opis wybranych działa^ niepo_`danych
Całkowita czastobc wycofania udziału w kontrolowanych badaniach, w których stosowano produkt
leczniczy w monoterapii z powodu działad niepoefdanych nie była wigksza u pacjentów leczonych
wildagliptynh w dawce 100 mg na dobi (0,3%) nij u pacjentów otrzymujkcych placebo (0,6%) lub lek
porównawczy (0,5%).
W kontrolowanych badaniach porównawczych, w których stosowano produkt leczniczy w
monoterapii, hipoglikemil zgłaszano niezbyt czmsto, u 0,4% (7 sponród 1855) pacjentów leczonych
wildagliptyno w dawce 100 mg na dobp w porównaniu z 0,2% (2 spoqród 1082) pacjentów w grupach
leczonych porównawczr substancjs czynnt lub placebo, nie odnotowano powaunych lub civwkich
działax niepoyzdanych.
W badaniach klinicznych masa ciała nie uległa zmianie w stosunku do warto{ci wyj|ciowej, je}li
wildagliptyn~ w dawce 100 mg na dob zastosowano w monoterapii (odpowiednio -0,3 kg i -1,3 kg
dla wildagliptyny i placebo).
Badania kliniczne trwajce maksymalnie ponad 2 lata nie ujawniły adnych dodatkowych sygnałów
zwizanych z bezpieczestwem stosowania ani nieprzewidzianego ryzyka, kiedy wildagliptyna była
stosowana w monoterapii.

Metformina
Tabela 5

Działania niepo dane metforminy, składnika produktu złoonego

Zaburzenia metabolizmu i odywiania
Bardzo rzadko
Zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 i kwasica mleczanowa*
Zaburzenia układu nerwowego
Czsto
Metaliczny posmak w ustach
Zaburzenia ołdka i jelit
Bardzo czsto
Nudnoci, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu
Zaburzenia wtroby i dróg ółciowych
Bardzo rzadko
Nieprawidłowe wyniki prób czynnociowych wtroby lub zapalenie
wtroby**
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Bardzo rzadko
Reakcje skórne, takie jak rumie, wid i pokrzywka
* U pacjentów leczonych przewlekle metformin bardzo rzadko obserwowano zmniejszenie
wchłaniania witaminy B12 wraz ze zmniejszeniem jej stenia w surowicy. Naley wzi pod uwag
te działania jako czynnik etiologiczny ewentualnej niedokrwistoci megaloblastycznej.
**Zgłaszano pojedyncze przypadki nieprawidłowych wyników prób czynnociowych wtroby lub
zapalenia wtroby, które ust powały po przerwaniu leczenia metformin¡.
Działania niepo¢£dane ze strony ¤oł¥dka i jelit wyst¦puj§ najcz¨©ciej w czasie rozpoczynania leczenia
i w wiªkszo«ci przypadków ust¬puj spontanicznie. W celu zapobie®enia ich wyst¯powaniu, zaleca si°
przyjmowanie metforminy 2 razy na dob± podczas posiłków lub po posiłku.
Do²wiadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu
Tabela 6

Działania niepo³´dane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Zaburzenia µoł¶dka i jelit
Nieznana
Zapalenie trzustki
Zaburzenia w·troby i dróg ¸ółciowych
Nieznana
Zapalenie w¹troby (ustºpuj»ce po zaprzestaniu stosowania produktu
leczniczego)
Nieprawidłowe wyniki prób w¼trobowych (ust½puj¾ce po zaprzestaniu
stosowania produktu leczniczego)
Zaburzenia mi¿Àniowo-szkieletowe i tkanki łÁcznej
Nieznana i
Ból miÂÃni
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nieznana
Pokrzywka
ZłuszczajÄce i pÅcherzowe zmiany skórne, w tym pemfigoid pÆcherzowy
Zgłaszanie podejrzewanych działaÇ niepoÈÉdanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działaÊ
niepoËÌdanych. UmoÍliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyÎci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby naleÏÐce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszaÑ
wszelkie podejrzewane działania niepoÒÓdane za poÔrednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w załÕczniku V.
4.9

Przedawkowanie

Brak danych dotyczÖcych przedawkowania produktu leczniczego Eucreas.
Wildagliptyna
Informacje dotycz×ce przedawkowania wildagliptyny sØ ograniczone.

Objawy
Informacje o prawdopodobnych objawach przedawkowania wildagliptyny pochodzÙ z badania
tolerancji wildagliptyny podawanej w coraz wiÚkszych dawkach osobom zdrowym przez 10 dni. W
przypadku stosowania dawki 400 mg odnotowano trzy przypadki bólu miÛÜni oraz pojedyncze
przypadki łagodnych i przemijajÝcych parestezji, gorÞczki, obrzßku oraz przemijajàcego zwiákszenia
stâãenia lipazy. W przypadku stosowania dawki 600 mg, u jednej osoby wystäpił obrzåk stóp i dłoni
oraz zwiækszenie aktywnoçci kinazy kreatynowej (CPK), AspAT, stèéenia białka C-reaktywnego
(CRP) oraz stêëenia mioglobiny. U trzech innych osób obserwowano obrzìk stóp, w tym parestezje w
dwóch przypadkach. Wszystkie objawy i nieprawidłowe wyniki badaí laboratoryjnych ustîpiły po
odstawieniu badanego produktu leczniczego bez koniecznoïci leczenia.
Metformina
Znaczne przedawkowanie metforminy (lub współistniejðce ryzyko wystñpienia kwasicy mleczanowej)
moòe prowadzió do wystôpienia kwasicy mleczanowej, która jest stanem zagroõenia wymagajöcym
hospitalizacji.
Post÷powanie
Najskuteczniejszø metodù usuniúcia metforminy z ustroju jest hemodializa. Jednak wildagliptyny nie
moûna usunüý z organizmu za pomocþ hemodializy, natomiast jej główny metabolit bÿdcy
produktem hydrolizy (LAY 151) moe by usuwany z organizmu podczas hemodializy. Zaleca si
leczenie podtrzymuj ce.
5.

WŁACIWOCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właciwoci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty lecznicze stosowane w leczeniu cukrzycy, zło one leki
doustne, zmniejszaj ce st enie glukozy we krwi, kod ATC: A10BD08
Mechanizm działania
Produkt leczniczy Eucreas zawiera dwie substancje hipoglikemizuj ce o uzupełniajcych si
mechanizmach działania, stosowane w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z cukrzyc typu 2:
wildagliptyn z grupy leków poprawiajcych czynno wysepek Langerhansa i metforminy
chlorowodorek - lek z grupy biguanidów.
Wildagliptyna, lek z grupy zwizków poprawiajcych czynno wysepek Langerhansa, jest silnym i
selektywnym inhibitorem peptydazy dipeptydylowej-4 (DPP-4). Działanie metforminy polega głównie
na zmniejszaniu endogennego wtrobowego wytwarzania glukozy.
Działanie farmakodynamiczne
Wildagliptyna
Wildagliptyna działa głównie poprzez hamowanie aktywnoci DPP-4, enzymu odpowiedzialnego za
rozpad inkretyn GLP-1 (glukagonopodobnego peptydu-1) i GIP (ołdkowego peptydu hamujcego).
Podanie wildagliptyny powoduje szybkie i całkowite zahamowanie czynnoci DPP-4, powodujc
zwi kszenie st!"enia endogennych inkretyn GLP-1 i GIP, zarówno na czczo, jak i po posiłku.
Zwi#kszaj$c endogenne st%&enie tych inkretyn wildagliptyna zwi'ksza wra(liwo)* komórek beta na
glukoz+, co skutkuje zwi,kszonym wydzielaniem insuliny zale-nym od glukozy. Leczenie
wildagliptyn. w dawce od 50 do 100 mg na dob/ u pacjentów z cukrzyc0 typu 2 znacz1co poprawiło
markery czynno2ci komórek beta w tym HOMA-3 (ang. Homeostasis Model Assessment-4), stosunek
proinsuliny do insuliny oraz wska5niki reaktywno6ci komórek beta na test tolerancji cz7sto

podawanego posiłku. U osób bez cukrzycy (z prawidłow8 glikemi9) wildagliptyna nie stymuluje
wydzielania insuliny ani nie zmniejsza st:;enia glukozy.
Zwi<kszaj=c endogenne st>?enie GLP-1 wildagliptyna poprawia równie@ wraAliwoBC komórek alfa na
glukozD, sprawiajEc, Fe wydzielanie glukagonu jest w wiGkszym stopniu dostosowane do stHIenia
glukozy.
ZwiJkszenie współczynnika insulina/glukagon podczas hiperglikemii, w wyniku zwiKkszonego
stLMenia inkretyn, skutkuje zmniejszonym wNtrobowym wydzielaniem glukozy, zarówno na czczo, jak
i po posiłku, a w konsekwencji - zmniejszeniem glikemii.
W czasie leczenia wildagliptynO nie zaobserwowano wpływu zwiPkszonego stQRenia GLP-1 na
opóSnianie opróTniania UołVdkowego.
Metformina
Metformina jest biguanidem o działaniu przeciwcukrzycowym, zmniejszajWcym zarówno
podstawowe, jak i poposiłkowe stXYenie glukozy w osoczu. Metformina nie pobudza wydzielania
insuliny i dlatego nie wywołuje hipoglikemii ani nie wpływa na zwiZkszenie masy ciała.
Metformina mo[e wywiera\ działanie zmniejszaj]ce st^_enie glukozy poprzez trzy mechanizmy:
zmniejszaj`c watrobowe wytwarzanie glukozy poprzez zahamowanie glukoneogenezy i
glikogenolizy;
w mibcniach, poprzez niewielkie zwidkszenie wraeliwofci na insuling, poprawiajhc obwodowy
wychwyt glukozy i jej zuiycie;
opójniajkc jelitowe wchłanianie glukozy.
Metformina pobudza wewnltrzkomórkowm syntezn glikogenu działajoc na syntazp glikogenu oraz
zwiqksza zdolnorci transportowe specyficznych błonowych transporterów glukozy (GLUT-1 i GLUT4).
U ludzi, niezalesnie od wpływu na glikemit, metformina działa korzystnie na metabolizm lipidów.
Potwierdzaju to wyniki vrednio- i długoterminowych kontrolowanych badaw klinicznych z
zastosowaniem dawek terapeutycznych: metformina zmniejsza stxyenie cholesterolu całkowitego,
cholesterolu LDL i trójglicerydów w surowicy.
W prospektywnym, randomizowanym badaniu UKPDS (ang. UK Prospective Diabetes Study)
wykazano długoterminowe korzyzci intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2. Analiza
wyników uzyskanych u pacjentów z nadwag{, leczonych metformin| po niepowodzeniu leczenia sam}
diet~ wykazała:
istotne zmniejszenie bezwzgldnego ryzyka wszelkich powikła zwizanych z cukrzyc, w
grupie metforminy (29,8 zdarze/1000 pacjento-lat) w porównaniu z leczeniem sam diet
(43,3 zdarzenia/1000 pacjento-lat), p=0,0023 oraz w porównaniu z łcznymi wynikami dla grup
leczonych sulfonylomocznikiem i insulin w monoterapii (40,1 zdarze/1000 pacjento-lat),
p=0,0034;
istotne zmniejszenie bezwzgldnego ryzyka zgonu zwizanego z cukrzyc: metformina
7,5 zdarze/1000 pacjento-lat, sama dieta 12,7 zdarze/1000 pacjento-lat, p=0,017;
istotne zmniejszenie bezwzgldnego ryzyka ogólnej miertelnoci: metformina
13,5 zdarze/1000 pacjento-lat w porównaniu z sam diet 20,6 zdarze/1000 pacjento-lat
(p=0,011) oraz w porównaniu z łcznymi wynikami dla grup leczonych sulfonylomocznikiem i
insulin w monoterapii 18,9 zdarze/1000 pacjento-lat (p=0,021);
istotne zmniejszenie bezwzgldnego ryzyka zawału minia sercowego: metformina
11 zdarze/1000 pacjento-lat, sama dieta 18 zdarze/1000 pacjento-lat (p=0,01).
Skuteczno kliniczna i bezpieczestwo stosowania
Wildagliptyna doł czona do schematu leczenia u pacjentów bez zadowalaj¡cej kontroli glikemii
pomimo monoterapii metformin¢ spowodowała dodatkow£, statystycznie istotn¤ ¥redni¦ redukcj§
HbA1c po 6 miesi¨cach leczenia w porównaniu z placebo (ró©nica pomiªdzy grupami od -0,7% do -

1,1% odpowiednio dla wildagliptyny w dawce 50 mg i 100 mg). Odsetek pacjentów z redukcj« HbA1c
o ≥ 0,7% wzgl¬dem wartoci wyj®ciowych był statystycznie istotnie wi¯kszy w obu grupach
otrzymuj°cych wildagliptyn± i metformin² (odpowiednio 46% i 60%) w porównaniu do pacjentów
otrzymuj³cych metformin´ i placebo (20%).
W 24-tygodniowym badaniu wildagliptyna (50 mg dwa razy na dobµ) była porównywana z
pioglitazonem (30 mg raz na dob¶) u pacjentów niewystarczaj·co kontrolowanych za pomoc¸
metforminy (¹rednia dawka dobowa wynosiła 2020 mg). ºrednia redukcja HbA1c od warto»ci
wyj¼ciowej wynosz½cej 8,4% wynosiła -0,9% w przypadku stosowania wildagliptyny w skojarzeniu z
metformin¾ i -1,0% w przypadku stosowania pioglitazonu w skojarzeniu z metformin¿. Àrednie
zwiÁkszenie masy ciała wynoszÂce +1,9 kg obserwowano u pacjentów otrzymujÃcych pioglitazon w
skojarzeniu z metforminÄ w porównaniu do +0,3 kg u pacjentów otrzymujÅcych wildagliptynÆ w
skojarzeniu z metforminÇ.
W badaniu klinicznym, trwajÈcym 2 lata, wildagliptyna (50 mg dwa razy na dobÉ) była porównywana
z glimepirydem (w dawce do 6 mg/dobÊ – Ërednia dawka w czasie 2 lat wynosiła 4,6 mg) u pacjentów
leczonych metforminÌ (Írednia dawka dobowa wynosiła 1894 mg). Po 1 roku Îrednie redukcje HbA1c
od wartoÏci wyjÐciowej HbA1c wynoszÑcej 7,3% wynosiły -0,4% w przypadku stosowania
wildagliptyny w skojarzeniu z metforminÒ i -0,5% w przypadku stosowania glimepirydu w
skojarzeniu z metforminÓ. Zmiana masy ciała w przypadku stosowania wildagliptyny wynosiła -0,2 kg
w porównaniu z +1,6 kg w przypadku stosowania glimepirydu. CzÔstoÕÖ wyst×powania hipoglikemii
była znacznie mniejsza w grupie wildagliptyny (1,7%) niØ w grupie glimepirydu (16,2%). W punkcie
koÙcowym badania (2 lata) wartoÚÛ HbA1c była podobna do wartoÜci wyjÝciowych w obu leczonych
grupach, a zmiany masy ciała i róÞnice w czßstoàci wystápowania hipoglikemii utrzymywały siâ.
W badaniu klinicznym, trwajãcym 52 tygodnie, wildagliptyna (50 mg dwa razy na dobä) była
porównywana z gliklazydem (årednia dawka dobowa wynosiła 229,5 mg) u pacjentów
niewystarczajæco kontrolowanych za pomocç metforminy (wyjèciowa dawka metforminy wynosiła
1928 mg/dobé). Po 1 roku zmniejszenie wartoêci HbA1c wyniosło ërednio 0,81% w przypadku
stosowania wildagliptyny w skojarzeniu z metforminì (írednia wartoîï wyjðciowa HbA1c wynosiła
8,4%) oraz 0,85% w przypadku stosowania gliklazydu w skojarzeniu z metforminñ (òrednia wartoóô
wyjõciowa HbA1c wynosiła 8,5%). Nie wykazano statystycznie przewagi jednego leczenia nad drugim
(95% CI -0,11 – 0,20). Zmiana masy ciała w przypadku stosowania wildagliptyny wynosiła +0,1 kg w
porównaniu ze zwiökszeniem masy ciała wynosz÷cym +1,4 kg w przypadku stosowania gliklazydu.
W badaniu klinicznym, trwajøcym 24 tygodnie, oceniano skutecznoùú leczenia produktem złoûonym
zawierajücym wildagliptyný i metforminþ (dawka była zwiÿkszana stopniowo do 50 mg/500 mg dwa
razy na dob lub 50 mg/1000 mg dwa razy na dob ) w terapii pocztkowej u pacjentów, którzy nie
byli wczeniej poddawani leczeniu. W stosunku do wartoci wyjciowej HbA1c 8,6%, wildagliptyna w
skojarzeniu z metformin w dawce 50 mg/1000 mg dwa razy na dob, zmniejszyła warto HbA1c o
1,82%, wildagliptyna w skojarzeniu z metformin w dawce 50 mg/500 mg dwa razy na dob o
-1,61%, metformina w dawce 1000 mg dwa razy na dob o -1,36%, natomiast wildagliptyna w dawce
50 mg dwa razy na dob o -1,09%. U pacjentów z wartoci wyjciow HbA1c 10,0% obserwowano
wiksz redukcj HbA1c.
Skuteczno i bezpieczestwo stosowania wildagliptyny (w dawce 50 mg dwa razy na dob) w
skojarzeniu z metformin (w dawce 1500 mg na dob) i glimepirydem (w dawce 4 mg na dob)
oceniano u 318 pacjentów podczas 24-tygodniowego, randomizowanego, podwójnie zalepionego
badania kontrolowanego placebo. Wildagliptyna w skojarzeniu z metformin i glimepirydem
spowodowała znaczne zmniejszenie warto!ci HbA1c w porównaniu z placebo. Po dokonaniu korekty
wzgl"dem placebo warto#$ HbA1c zmniejszyła si% &rednio o -0,76%w stosunku do 'redniej wyj(ciowej
warto)ci HbA1c wynosz*cej 8,8%.
Przeprowadzono 24-tygodniowe, randomizowane, podwójnie za+lepione badanie kontrolowane
placebo z udziałem 449 pacjentów w celu oceny skuteczno,ci i bezpiecze-stwa stosowania
wildagliptyny (w dawce 50 mg dwa razy na dob.) w skojarzeniu ze stał/ dawk0 insuliny bazalnej lub
gotowej mieszanki insulinowej (1rednia dawka dobowa 41 jednostek), z jednoczesnym stosowaniem

metforminy (n=276) lub bez jej stosowania (n=173). Wildagliptyna w skojarzeniu z insulin2
powodowała istotne zmniejszenie warto3ci HbA1c w porównaniu z placebo. W całej populacji
pacjentów 4rednie zmniejszenie wzgl5dem 6redniej wyj7ciowej warto8ci HbA1c wynosz9cej 8,8%,
skorygowane wzgl:dem placebo wyniosło -0,72%. W podgrupach pacjentów leczonych insulin; z
jednoczesnym stosowaniem metforminy lub bez jej stosowania, <rednie zmniejszenie warto=ci HbA1c
skorygowane wzgl>dem placebo wyniosło odpowiednio -0,63% i -0,84%. Cz?sto@A wystBpowania
hipoglikemii w całej populacji pacjentów wyniosła 8,4% i 7,2% odpowiednio w grupie wildagliptyny i
placebo. U pacjentów otrzymujCcych wildagliptynD nie doszło do zwiEkszenia masy ciała (+0,2 kg),
natomiast u pacjentów przyjmujFcych placebo masa ciała zmniejszyła siG (-0,7 kg).
W innym 24-tygodniowym badaniu z udziałem pacjentów z bardziej zaawansowanH cukrzycI typu 2
niedostatecznie kontrolowanJ za pomocK insuliny (krótko i dłuLej działajMcej, Nrednia dawka insuliny
80 j.m./dobO), Prednie zmniejszenie wartoQci HbA1c po dodaniu wildagliptyny (w dawce 50 mg dwa
razy na dobR) do leczenia insulinS, było statystycznie istotnie wiTksze niU po zastosowaniu placebo z
insulinV (0,5% w porównaniu do 0,2%). CzWstoXY wystZpowania hipoglikemii była mniejsza w grupie
wildagliptyny ni[ w grupie placebo (22,9% w porównaniu do 29,6%).
Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
W przeprowadzonej meta-analizie niezale\nie i prospektywnie oceniaj]cej wyst^powanie zdarze_
sercowo-naczyniowych w 37 badaniach klinicznych fazy III i IV z monoterapi` i leczeniem
skojarzonym, trwajacych do ponad 2 lat (bredni czas ekspozycji wyniósł 50 tygodni dla wildagliptyny
i 49 tygodni dla produktów porównawczych) wykazano, ce leczenie wildagliptynd nie wiezało sif ze
zwigkszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu do leków porównawczych.
Punkt kohcowy złoiony z ocenionych cijkkich zdarzel sercowo-naczyniowych (MACE)
obejmujmcych ostry zawał minonia sercowego, udar lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych był
podobny dla wildagliptyny w porównaniu z czynnym lekiem porównawczym oraz placebo
[współczynnik ryzyka Mantel-Haenszela (M-H RR) wyniósł 0,82 (95% CI 0,61-1,11)]. MACE
wystppiło u 83 z 9 599 (0,86%) pacjentów leczonych wildagliptynq oraz u 85 z 7 102 (1,20%)
pacjentów otrzymujrcych lek porównawczy. Ocena kasdego z poszczególnych elementów MACE nie
wykazała zwitkszonego ryzyka (podobny M-H RR). Zdarzenia potwierdzonej niewydolnouci serca
(HF) definiowane jako HF wymagajvca hospitalizacji lub nowy przypadek HF były zgłaszane u 41
(0,43%) pacjentów leczonych wildagliptynw i u 32 (0,45%) pacjentów otrzymujxcych produkt
porównawczy, a M-H RR wyniósł 1,08 (95% CI 0,68-1,70).
Dzieci i młodziey
Europejska Agencja Leków uchyliła obowizzek doł{czania wyników bada| produktu leczniczego
zło}onego zawieraj~cego wildagliptyn i metformin we wszystkich podgrupach populacji dzieci i
młodziey z cukrzyc typu 2 (stosowanie u dzieci i młodziey, patrz punkt 4.2).
5.2

Właciwo ci farmakokinetyczne

Eucreas
Wchłanianie
Wykazano biorównowano pomidzy produktem Eucreas w trzech dawkach (50 mg/500 mg,
50 mg/850 mg i 50 mg/1000 mg) a połczeniem tabletek wildagliptyny z metforminy
chlorowodorkiem w analogicznych dawkach.
Pokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu leczniczego Eucreas.
Zakres i szybko wchłaniania metforminy z produktu leczniczego Eucreas 50 mg/1000 mg były
zmniejszone, gdy produkt leczniczy podawano z pokarmem, co znalazło odzwierciedlenie w
zmniejszeniu wartoci Cmax o 26%, AUC – o 7% i opónieniu czasu Tmax (2 do 4 h).

Ponisze informacje odzwierciedlaj właciwoci farmakokinetyczne substancji czynnych
wchodzcych w skład produktu leczniczego Eucreas.
Wildagliptyna
Wchłanianie
Po podaniu doustnym na czczo wildagliptyna jest szybko wchłaniana, a maksymalne stenia w
osoczu obserwuje si po 1,7 h. Spoycie pokarmu opónia nieznacznie czas uzyskania maksymalnego
stenia w osoczu - do 2,5 h, jednak nie zmienia całkowitej ekspozycji na produkt leczniczy (AUC).
Podanie wildagliptyny z pokarmem powodowało zmniejszenie wartoci Cmax (19%) w porównaniu do
dawkowania na czczo. Nasilenie tych zmian nie ma jednak znaczenia klinicznego, wic wildagliptyn
mona podawa niezale nie od posiłków. Całkowita biodost¡pno¢£ wynosi 85%.
Dystrybucja
Wildagliptyna w niewielkim stopniu wi¤¥e si¦ z białkami osocza (9,3%) i jest równomiernie
rozmieszczana w osoczu i krwinkach czerwonych. §rednia obj¨to©ª dystrybucji wildagliptyny w stanie
stacjonarnym po podaniu do«ylnym (Vss) wynosi 71 litrów, co sugeruje dystrybucj¬ poza naczynia.
Metabolizm
U ludzi znaczna cz®¯ dawki wildagliptyny, 69%, jest metabolizowana. Główny metabolit (LAY 151)
jest farmakologicznie nieaktywny i jest on produktem hydrolizy grupy cyjanowej. Metabolit ten
stanowi 57% dawki, a kolejnym metabolitem jest produkt hydrolizy amidu (4% dawki). Na podstawie
badania in vivo na szczurach z niedoborem DPP-4 stwierdzono, °e peptydaza dipeptydylowa IV (DPP4) cz±²ciowo przyczynia si³ do hydrolizy wildagliptyny. Wildagliptyna nie jest metabolizowana za
po´rednictwem enzymów CYP 450 w wymiernych iloµciach. Dlatego nale¶y oczekiwa·, ¸e klirens
metaboliczny wildagliptyny nie b¹dzie zaleºał od jednocze»nie przyjmowanych produktów
leczniczych b¼d½cych inhibitorami i (lub) induktorami CYP 450. Badania in vitro wykazały, ¾e
wildagliptyna nie hamuje i nie indukuje aktywno¿ci enzymów CYP 450. Dlatego istnieje małe
prawdopodobieÀstwo, by wildagliptyna miała wpływ na klirens metaboliczny jednoczeÁnie
przyjmowanych produktów leczniczych metabolizowanych przez CYP 1A2, CYP 2C8, CYP 2C9,
CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 i CYP 3A4/5.
Eliminacja
Po podaniu doustnym wildagliptyny znakowanej 14C, około 85% dawki było wydalane z moczem, a
15% - z kałem. Po podaniu doustnym 23% dawki wildagliptyny w postaci niezmienionej jest
wydalane przez nerki. Po doÂylnym podaniu wildagliptyny osobom zdrowym, całkowity klirens
osoczowy i nerkowy wyniósł odpowiednio 41 i 13 l/h. Ãredni okres półtrwania w fazie eliminacji po
podaniu doÄylnym wynosi w przybliÅeniu 2 godziny. Okres półtrwania w fazie eliminacji po podaniu
doustnym wynosi w przybliÆeniu 3 godziny.
LiniowoÇÈ lub nieliniowoÉÊ
WartoËci Cmax oraz pole pod krzywÌ zaleÍnoÎci stÏÐenia w osoczu od czasu (AUC) zwiÑkszały siÒ w
sposób w przybliÓeniu proporcjonalny do dawki w zakresie dawek terapeutycznych.
Charakterystyka pacjentów
PłeÔ: Nie obserwowano klinicznie istotnych róÕnic w farmakokinetyce wildagliptyny pomiÖdzy
zdrowymi kobietami a m×Øczyznami w szerokim zakresie wieku i wskaÙnika masy ciała (BMI).
Hamowanie aktywnoÚci DPP-4 przez wildagliptynÛ nie zaleÜy od płci.
Wiek: U zdrowych osób w podeszłym wieku (≥ 70 lat) całkowite pole pod krzywÝ (AUC) dla
wildagliptyny (w dawce 100 mg na dobÞ) było wißksze o 32%, przy 18% zwiàkszeniu maksymalnego
stáâenia w osoczu niã u zdrowych młodych osób (w wieku 18-40 lat). Uwaäa siå jednak, æe zmiany te
nie sç klinicznie istotne. Hamowanie aktywnoèci DPP-4 przez wildagliptyné nie zaleêy od wieku.
Zaburzenia czynnoëci wìtroby: U pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciíîkimi zaburzeniami
czynnoïci wðtroby (Child-Pugh A-C) nie wystñpowały klinicznie istotne zmiany (maksimum ~30%)
w ekspozycji na wildagliptynò.

Zaburzenia czynnoóci nerek: U pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciôõkimi zaburzeniami
czynnoöci nerek, całkowity wpływ wildagliptyny na organizm zwi÷kszał siø (Cmax 8-66%; AUC
32-134%), a całkowity klirens ogólnoustrojowy był mniejszy w porównaniu do pacjentów z
prawidłowù czynnoúciû nerek.
Grupy etniczne: Ograniczone dane wskazujü, iý rasa nie ma znacznego wpływu na farmakokinetykþ
wildagliptyny.
Metformina
Wchłanianie
Po doustnym podaniu metforminy, maksymalne stÿenie w osoczu krwi (Cmax) osigane jest po
upływie około 2,5 h. Bezwzgldna biodost pno metforminy z tabletki 500 mg wynosi około 50-60%
u osób zdrowych. Po podaniu dawki doustnej, zawarto niewchłonitej frakcji w kale wynosiła
20-30%.
Po podaniu doustnym absorpcja metforminy jest wysycalna i niepełna. Uznaje si , e farmakokinetyka
wchłaniania metforminy jest nieliniowa. Po podaniu zazwyczaj stosowanych dawek i schematów
dawkowania metforminy st enia w osoczu w stanie stacjonarnym osi gane s w cigu 24-48 h i
zazwyczaj wynosz mniej ni 1 µg/ml. W kontrolowanych badaniach klinicznych, maksymalne
stenie metforminy w osoczu (Cmax) nie przekraczało 4 µg/ml, nawet po podaniu maksymalnych
dawek.
Spoycie pokarmu nieznacznie opónia i zmniejsza wchłanianie metforminy. Po podaniu dawki
850 mg maksymalne stenie w osoczu było o 40% mniejsze, AUC zmniejszało si o 25% a czas
uzyskania maksymalnego stenia w osoczu był wydłuony o 35 minut. Znaczenie kliniczne
zmniejszenia tych wartoci nie jest znane.
Dystrybucja
Metformina w znikomym stopniu wie si z białkami osocza. Metformina przenika do erytrocytów.
rednie warto!ci obj"to#ci dystrybucji (Vd) wahały si$ od 63 do 276 litrów.
Metabolizm
Metformina jest wydalana w postaci niezmienionej z moczem. U ludzi nie zidentyfikowano %adnych
metabolitów metforminy.
Eliminacja
Metformina jest wydalana na drodze wydzielania nerkowego. Klirens nerkowy metforminy przekracza
400 ml/min, co wskazuje na wydalanie metforminy drog& przes'czania kł(buszkowego i wydzielania
kanalikowego. Po podaniu doustnej dawki produktu leczniczego, okres półtrwania w ko)cowej fazie
eliminacji wynosi około 6,5 h. U pacjentów z zaburzeniami czynno*ci nerek klirens nerkowy jest
zmniejszony proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, a zatem okres półtrwania w fazie eliminacji
ulega wydłu+eniu, powoduj,c zwi-kszenie st./enia metforminy w osoczu.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpiecze0stwie

Poł1czenie substancji czynnych w produkcie leczniczym Eucreas było przedmiotem bada2 na
zwierz3tach trwaj4cych do 13 tygodni. Nie stwierdzono nowych działa5 toksycznych zwi6zanych z
podawaniem tych substancji w postaci produktu zło7onego. Poni8sze dane pochodz9 z bada:
przeprowadzonych osobno dla wildagliptyny i metforminy.
Wildagliptyna
U psów obserwowano opó;nienia wewn<trzsercowego przewodzenia impulsów a dawka, po podaniu
której nie wyst=powało takie działanie produktu leczniczego wynosiła 15 mg/kg mc. (7 razy wi>cej od
całkowitego wpływu produktu leczniczego na organizm u ludzi na podstawie Cmax).

U szczurów i myszy obserwowano gromadzenie si? piankowatych makrofagów p@cherzykowych w
płucach. U szczurów dawka niewywołujAca niekorzystnego działania produktu leczniczego wynosiła
25 mg/kg mc. (5 razy wiBcej niC całkowity wpływ produktu leczniczego na organizm u ludzi, na
podstawie AUC), a u myszy – 750 mg/kg mc. (142 razy wiDcej niE całkowity wpływ produktu
leczniczego na organizm u ludzi).
U psów obserwowano objawy ze strony przewodu pokarmowego, szczególnie miFkkie stolce,
Gluzowate stolce, biegunkH, a po podaniu wiIkszych dawek obecnoJK krwi w kale. Nie ustalono
wielkoLci dawki niepowodujMcej tych działaN.
Wildagliptyna nie wykazywała działania mutagennego w konwencjonalnych badaniach
genotoksycznoOci in vitro i in vivo.
Badania wpływu na płodnoPQ i wczesny rozwój zarodka szczurów nie dostarczyły dowodów,
potwierdzajRcych zaburzenia płodnoSci, zdolnoTci do reprodukcji lub wczesnego rozwoju zarodka
spowodowanych wildagliptynU. Toksyczne działanie na zarodek i płód oceniano u szczurów i
królików. U szczurów stwierdzono wiVkszW czXstoYZ wyst[powania falistych \eber w zwi]zku ze
zmniejszeniem parametrów masy ciała matki, a dawka niepowoduj^ca niekorzystnego działania
wynosiła 75 mg/kg mc. (10 razy wi_cej ni` całkowity wpływ produktu leczniczego na organizm u
ludzi). U królików, zmniejszenie masy ciała płodu i zmiany koabca wskazujcce na opódnienia rozwoju
obserwowano jedynie wtedy, gdy wystepowały cifgkie działania toksyczne u matki, a dawka
niepowodujhca niekorzystnego działania wynosiła 50 mg/kg mc. (9 razy wiicej nij całkowity wpływ
produktu leczniczego na organizm u ludzi). Badanie rozwoju przed- i pourodzeniowego
przeprowadzono na szczurach. Toksyczne działanie, w tym przemijajkce zmniejszenie masy ciała i
zmniejszonl aktywnomn ruchowo w pokoleniu F1, obserwowano jedynie w zwipzku z toksycznym
działaniem na matkq po podaniu produktu leczniczego w dawce ≥ 150 mg/kg mc.
Przeprowadzono dwuletnie badanie rakotwórczorci na szczurach, którym podawano dawki doustne do
900 mg/kg mc. (około 200 razy wisksze od całkowitego wpływu produktu leczniczego na organizm u
ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki). Nie stwierdzono zwitkszenia czustovci
wystwpowania guzów w zwixzku ze stosowaniem wildagliptyny. W innym dwuletnim badaniu
rakotwórczoyz oceniano u myszy, którym podawano doustne dawki do 1000 mg/kg mc. Obserwowano
zwi{kszon| cz}sto~ wystpowania gruczolakoraka sutków i naczyniakomisaka krwiononego, a
dawka niepowodujca niekorzystnego działania wynosiła odpowiednio 500 mg/kg mc. (59 razy wicej
ni całkowity wpływ produktu leczniczego na organizm u ludzi) i 100 mg/kg mc. (16 razy wicej ni
całkowity wpływ produktu leczniczego na organizm u ludzi). Uwaa si, e zwikszona czsto
wystpowania tych guzów u myszy nie stanowi istotnego ryzyka dla ludzi. Stwierdzono to na
podstawie braku działa genotoksycznych wildagliptyny i jej głównego metabolitu, wystpowania
guzów tylko u jednego gatunku i duej ekspozycji na produkt leczniczy, przy której obserwowano
guzy.
W 13-tygodniowym badaniu toksykologicznym na małpach cynomolgus, odnotowano zmiany skórne
po zastosowaniu dawek ≥ 5 mg/kg mc./dob. Zmiany te były zlokalizowane na koczynach (dłoniach,
stopach, uszach i ogonie). Stosujc dawk 5 mg/kg mc./dob (ekspozycja na produkt leczniczy w
przyblieniu równa AUC u ludzi po podaniu dawki 100 mg) obserwowano jedynie pcherzyki na
skórze. Znikały one pomimo kontynuowania leczenia i nie powodowały nieprawidłowoci
histopatologicznych. Łuszczenie si skóry płatami lub drobnymi fragmentami, strupy i rany na ogonie
z odpowiadajcymi im zmianami w badaniu histopatologicznym odnotowano po stosowaniu dawek
≥ 20 mg/kg mc./dob (w przyblieniu 3 razy wikszych od AUC u ludzi po podaniu dawki 100 mg).
Zmiany martwicze ogona stwierdzano po zastosowaniu dawki ≥ 80 mg/kg mc./dob . Zmiany skórne
były nieodwracalne w 4-tygodniowym okresie zdrowienia u małp leczonych dawkami
160 mg/kg mc./dob¡.
Metformina
Dane niekliniczne dla metforminy, wynikaj¢ce z konwencjonalnych bada£ farmakologicznych

dotycz¤cych bezpiecze¥stwa, bada¦ toksyczno§ci po podaniu wielokrotnym, genotoksyczno¨ci,
rakotwórczo©ci oraz toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniajª szczególnego zagro«enia dla
człowieka.
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Rdze¬ tabletki
Hydroksypropyloceluloza
Magnezu stearynian
Otoczka
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E 171)
elaza tlenek ®ółty (E 172)
Makrogol 4000
Talk
6.2

Niezgodno¯ci farmaceutyczne

Nie dotyczy.
6.3

Okres wa°no±ci

PA/Alu/PVC/Alu 2 lata
PCTFE/PVC/Alu 18 miesi²cy
6.4

Specjalne ³rodki ostro´noµci podczas przechowywania

Nie przechowywa¶ w temperaturze powy·ej 30°C.
Przechowywa¸ w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgoci¹.
6.5

Rodzaj i zawartoº» opakowania

Blister z aluminium/aluminium (PA/Alu/PVC/Alu).
Produkt leczniczy jest dost¼pny w opakowaniach zawieraj½cych 10, 30, 60, 120, 180 lub 360 tabletek
powlekanych oraz w opakowaniach zbiorczych zawieraj¾cych 120 (2 opakowania po 60), 180
(3 opakowania po 60) lub 360 (6 opakowa¿ po 60) tabletek powlekanych.
Blister z polichlorotrifluoroetylenu (PCTFE)/PVC/Alu
Produkt leczniczy jest dostÀpny w opakowaniach zawierajÁcych 10, 30, 60, 120, 180 lub 360 tabletek
powlekanych oraz w opakowaniach zbiorczych zawierajÂcych 120 (2 opakowania po 60), 180
(3 opakowania po 60) lub 360 (6 opakowaÃ po 60) tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkoÄci opakowaÅ i nie wszystkie dawki muszÆ znajdowaÇ siÈ w obrocie.
6.6

Specjalne Érodki ostroÊnoËci dotyczÌce usuwania

Bez specjalnych wymagaÍ.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÎCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
8.

NUMERY POZWOLEÏ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Eucreas 50 mg/850 mg tabletki powlekane
EU/1/07/425/001–006
EU/1/07/425/013–015
EU/1/07/425/019–024
EU/1/07/425/031–033
Eucreas 50 mg/1000 mg tabletki powlekane
EU/1/07/425/007–012
EU/1/07/425/016–018
EU/1/07/425/025–030
EU/1/07/425/034–036
9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUÐENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14 listopada 2007
Data ostatniego przedłuÑenia pozwolenia: 23 lipca 2012
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZÒÓCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2018
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym sÔ dostÕpne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

